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Fakta Tentang ‘Angka Sial’ 13
Konon, salah satu karakteristik masyarakat modern adalah tidak percaya tahayul.
Anggapan modern seperti itu tidak selalu benar. Dalam sebuah artikel di Smithsonian
Magazine, Februari 1987, berjudul “Triskaidekaphobia” (Ketakutan terhadap bilangan/
angka 13), psikolososiolog Paul Hoffman melaporkan hasil risetnya bahwa akibat phobia
dengan nama ruwet itu, setiap tahun Amerika Serikat dirugikan minimal satu biliun dolar
AS akibat absenteisme, pembatalan perjalanan darat, udara dan laut, sambil
memerosotkan kinerja ekonomi, industri dan bisnis pada setiap tanggal 13 setiap bulan,
apabila bila kebetulan jatuh pada hari Jumat! Tidak heran, film “Friday The 13th" begitu
laris dikonsumsi di Amerika Serikat, sampai diproduksi serial beruntun. Beberapa insan
paling kaya raya, seperti Paul Getty, sampai pun Presiden AS, seperti Franklin Delano
Rosevelt, selalu tegak menolak hadir dalam acara resmi yang dihadiri tiga belas orang. :-)
-oOoAda yang menarik soal keterkaitan angka 13 dengan mata uang Amerika Serikat (AS $)
Jika kita teliti selembar uang kertas satu dolar AS, ternyata di bagian belakang tampil
piramid dengan 13 jenjang. Semboyan di atasnya berbunyi “Annuit Coeptis” yang terdiri
atas 13 huruf. Di pita tergigit paruh burung elang tertulis “E Pluribus Unum”, juga terdiri
atas 13 huruf. Di atas kepala sang elang bersinar 13 bintang, di perisai terlukis 13 garis,
cakar kiri mencengkeram 13 anak panah, sementara di cakar kanan sebuah batang
dengan 13 daun zaitun, perlambang bahwa pada masa berdirinya, semula Amerika
Serikat memang terdiri dari hanya 13 negara bagian.
Meskipun nilainya mungkin sedang naik turun, namun tidak disangka bahwa AS $ - serba
13 itu – sampai kini tidak dianggap berkarir sial, malah telah diakui seabgai mata uang
paling suprematif di dalam sistem moneter dunia.
-oOoDemi membasmi tahayul bahwa angka 13 adalah angka sial, pada tahun 1884,
sekelompok warga kota New York nekad mendirikan The Thirteen Club! Mereka sengaja
menyelenggarakan pertemuan rutin pada tiap tanggal 13 setiap bulan yang dimulai tepat
pukul 13.13 di seuatu gedung pertemuan bernomor 13, dihadiri oleh 13 orang (atau
apabila lebih harus tepat berjumlah kelipatan 13), dengan iuran per anggota AS $ 13
setiap bulan.
Mereka ingin membuktikan bahwa segenap anggota klub 13 itu sehat selalu, makmur
selalu, selamat selalu, beruntung selalu dan panjang usia sama dengan anggota klub
mana pun. Namun yang jelas, misi The Thirteen Club itu bernasib sial. Terbukti tahayul
atas angka 13 sebagai angka sial itu, tetap saja bertahan merajalela sampai saat ini.
-oOoTempat Terpanas dan Terdingin di Bumi
Dimanakah tempat terpanas di bumi? Di El Azizia di Libya. Suhunya pernah mencapai 57,8
Celcius pada September 1922.
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Dimanakah tempat terdingin di bumi? Di Vostok, Antartika. Suhunya pernah mencapai 89 Celcius pada Bulan Juli 1983.
-oOoAsal Kata Yahoo
Menurut beberapa survei, yahoo.com adalah salah satu website yang paling sering
dikunjung di seantero internet. Anda mungkin sudah tahu tentang hal itu, tetapi masih
ada yang tersisa. Tahukah anda apa arti kata “Yahoo”?
Yahoo, ternyata sebuah singkatan. Menurut informasi resmi dari perusahaan tersebut,
Yahoo adalah singaktan dari “Yet Another Hierarchical Officious Oracle” yang berarti
“Satu tempat bertanya segala tahu yang disusun bertingkat dan hierarkis”.
Memang susah menjelaskannya, baik dalam bahasa Indonesia maupun Inggris, lebih
gampang menyebutnya Yahoo saja.
-oOoAsal Kata SOS
Tanda bahwa dalam keadaan darurat adalah SOS. Banyak yang mengatakan, SOS adalah
singkatan “Save Our Soul”. Tetapi ini sebenarnya keliru, SOS bukan singkatan. SOS dipilih
karena tanda ini dapat dengan mudah diingat bila dituliskan dalam kode Morse (alfabet
yang digunakan pada telegraf). Dengan kode morse, tanda SOS terbentuk dari tiga titik,
tiga garis dan tiga titik.
Tanda SOS pertama kali digunakan oleh kapal legendaris “Titanic” saat menjelang ajalnya.
Namun sayangnya tanda SOS saat itu belum dikenal luas. Tidak heran pada saat musibah
Titanic, kapal-kapal di sekitarnya terlambat merespon dan memberi bantuan.
Sebagai alternatif SOS adalah “Mayday”, yang biasanya diucapkan lewat hubungan
komunikasi radio. Kata “Mayday” berasal dari kata : “m'aidez”, bahasa Perancis yang
berarti “Tolong Saya”
-oOoAsal Yoyo
Anda mungkin berpikir bahwa senjata adalah sebuah alat yang berbahaya dan harus
dihindari. Tetapi, jika Anda pernah memainkan yoyo, berarti Anda sudah memainkan
sebuah senjata.
Yoyo sudah ada sejak lama, tetapi baru tiba dan dikenal di Amerika pada tahun 1929.
Orang Filipina membuat yoyo dari batang pohon yang merambat yang ujung-ujungnya
dikaitkan dengan batu-batu keras. Mereka melempar batu-batu itu dengan menarik
batang rambatnya.
Yoyo pertama dibuat di Amerika terbuat dari kayu. Donald Duncan mempunyai ide
dengan meminta orang Filipina memperagakan Yoyo di pusat perbelanjaan. Demikianlah
orang Amerika menyadari bahwa Yoyo juga dapat dipergunakan sebagai mainan.
Akhirnya, Yoyo dibuat dari bahan plastik warna-warni dan dapat dibeli di toko mainan.
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Nama Yoyo berasal dari bahasa Tagalog Filipina, yang mempunyai arti “Mari, Mari”.
-oOoTradisi Perayaan Tahun Baru yang Aneh
Tradisi perayaan Tahun Baru yang diadakan di distrik Hillbrow di Johannesburg, Afrika
Selatan benar-benar lain dari yang lain. Kebiasaan masyarakat di Hillbrow untuk
merayakan Tahun Baru adalah dengan melempar-lempar barang yang ada di rumah lewat
jendela atau pun dari balkon. Bahkan, itu dilakukan juga dari gedung-gedung tinggi.
Lebih berbahaya lagi tentu saja perayaan menyambut Tahun Baru itu karena benda yang
dilempar bukan main-main, bisa tempat tidur, televisi, botol, batu atau apa saja. Malah
menurut cerita penduduk setempat, dari jendela-jendela apartemen bahkan juga
terdengar tembakan.
-oOoKota Pemilik Mobil Terbanyak
Los Angeles dikenal sebagai rajanya mobil di Negara Bagian California, Amerika Serikat.
Namun populasi mobil di sana ternyata masih kalah dengan yang ada di Atherton, kota
yang terletak antara San Fransisco dan San Jose, Amerika Serikat.
Kota kecil yang makmur itu tercatat mempunyai 5.680 mobil, sementara jumlah orang
dewasa di atas usia 18 tahun menurut biro sensus hanya ada 5.500 orang. Tiap keluarga
rupanya mempunyai lebih dari satu mobil. Bahkan mereka mempunyai mobil keluarga
dan sedan pribadi bisnis yang berbeda. Mereka mempunyai kendaraan besar SUV untuk
bepergian ke Tahoe untuk menarik perahu mereka. Anak-anak juga mempunyai mobil,
juga pembantu.
Jangan heran, Atherton memang kotanya orang-orang kaya. Secara logika sulit dijelaskan
kenapa mereka memilih mempunyai banyak mobil. Dari survei yang pernah dilakukan
diketahui, 60 persen keluarga Atherton mempunyai sedikitnya tiga mobil. Padahal
mereka sebenarnya tidak membutuhkan mobil sebanyak itu, apalagi sampai lima buah.
Masih menurut survei tersebut, emosi mungkin merupakan alasan paling besar bagi
penduduk Atherton, untuk mempunyai lebih dari satu mobil.
-oOoKimono Sial yang Membakar Tiga Perempat Kota Tokyo
Di bulan Februari 1967, sebuah upacara kecil dilakukan di Kota Tokyo, untuk menolak
bala. Dalam upacara kecil itu, seorang pendeta bermaksud membakar sebuah Kimono,
yang dianggap membawa sial. Kimono tersebut telah dimiliki oleh tiga orang anak
perempuan yang semuanya meninggal sebelum sempat menggunakannya.
Upacara ini tidak akan tercatat dalam seajrah, bila tidak ada buntutnya. Saat kimono
tersebut dibakar, angin kencang berhembus dan api menyebar ikut melahap kuil tempat
upacara dilakukan. Tidak berhenti di situ, api ikut menghancurkan hampir tiga perempat
bagian kota Tokyo.
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Tercatat 300 kuil ikut terbakar, ditambah 500 bangunan besar, 9.000 toko, dan 61
jembatan. Korban yang jatuh dalam kebakaran besar tersebut mencapai sekitar 100.000
orang. Semua karena kimono pembawa sial.
-oOoSitus Porno
Orang Inggris menghabiskan waktu paling sedikit di situs pornografi. Rata-rata mereka
Cuma menghabiskan waktu 36,7 menit dalam sebulan (atau kira-kira satu menit sehari).
Angka ini lebih rendah dari warga Eropa lainnya.
-oOoDi Kota Korintius, pada masa Yunani Kuno, pelacuran adalah industri utama kota itu.
Lebih dari 1.000 wanita bekerja sebagai pelacur di kuil Aphrodite yang terletak di kota
Porne. Tidak heran kota itu menjadi tujuan utama temapt hiburan para pelaut di masa
itu.
Di kemudian hari, kata Porne itu sendiri berarti pelacur dalam bahasa Yunani, dan dari
kata inilah kita mengenal istilah porno, porn, dan pornografi, yang berarti “gambar/
tulisan pelacur”.
-oOoIstilah Hooker
Istilah “Hooker” dalam konotasi pelacur atau wanita penghibur, ternyata berasal dari
para prajurit Amerika.
Saat perang sipil, dikenal seorang Jenderal dari pihak Union (Utara) yang bernama Joseph
Hooker. Jenderal ini sering membawa wanita-wanita penghibur untuk menemaninya di
Kota New Orleans sepanjang masa perang sipil. Oleh anak buahnya, wanita-wanita ini
diberi nama “Hooker’s Division”.
Lama-kelamaan kata “Division” menghilang, dan akhirnya wanita-wanita dengan profesi
demikian mendapat sebutan “Hooker” hingga sekarang.
-oOoTomat yang Katanya Beracun
Dulu, orang Amerika sangat takut terhadap buat tomat, menganggapnya beracun serta
tidak bisa dimakan, karena tomat masih sekeluarga dengan kecubung.
Namun tentu saja itu tidak berlangsung terus. Keadaan berubah setelah seorang dokter
asal Virginia bernama Dr. Siccary di tahun 1733 berani ‘menantang maut’ dengan
memakan beberapa buah tomat di depan orang banyak. Masyarakat Amerika kemudian
percaya bahwa tomat tidak beracun dan bahkan memiliki rasa nikmat. Di masa kini
Amerika Serikat adalah produsen dan konsumen tomat terbesar di dunia.
-oOo-
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Gara-Gara Batuk Sang Jenderal, 1200 Tawanan Dibunuh
Napoleon Bonaparte, saat berperang di Timur Tengah tahun 1799 bermaksud akan
melepaskan 1200 tentara Turki yang berhasil ditawan Perancis, ketika Perancis berhasil
merebut Jaffa. Saat itu Napoleon sedang diserang influenza.
Saat menginspeksi pasukan, Napoleon terserang batuk berat, ia mengatakan “Ma sacre
toux” (“Batuk sialan”). Perwira pendamping Napoleon merasa sang Jenderal mengatakan
“Massacrez Tous” (“Bunuh Semua”)
Akibatnya, seluruh 1200 orang tawanan Turki itu dibunuh. Hanya karena batuk sang
jenderal.
-oOoKeistimewaan Manusia
Jika Anda mengenal seorang wanita yang sedang hamil, yang telah mempunyai 8 anak,
tiga diantaranya tuli, dua buta, satu mengalami gangguan mental dan wanita itu sendiri
mengidap sipilis, apakah Anda akan menyarankannya untuk menggugurkan
kandungannya?
Jika Anda menjawab YA, maka Anda baru saja membunuh salah satu komponis paling
masyhur dunia. Karena anak yang dikandung oleh sang Ibu tersebut adalah Ludwig van
Beethoven.
Jangan menilai seseorang karena penampilannya!
-oOoManusia diciptakan Tuhan dengan keunikan yang luar biasa. Menurut hasil penelitian
ilmu kedokteran, jika seorang dewasa dengan bobot tubuh rata-rata, maka selama 24 jam
ia memiliki kesibukan :
Jantung berdenyut 103.689 kali, darah menempuh perjalanan 168.000.000 mil, bernafas
sebanyak 23.040 kali, menghirup udara sebanyak 483 meter kubik, menelan 1,5 kg
makanan, meminum 3,5 liter cairan, berkata-kata sebanyak 25.000 kata (termasuk katakata yang tidak perlu diucapkan), menggerakkan 750 otot, kuku bertambah panjang
0,00012 cm, rambut memanjang 0,94353 cm, sel otak sebanyak 7.000.000 terus bekerja.
-oOoJika Anda mampu berteriak selama 8 tahun, 7 bulan, 6 hari, maka Anda memiliki cukup
energi suara untuk memanaskan secangkir kopi.
-oOoAda lebih 2700 bahasa di dunia dengan 7000 dialek lebih.
Bahasa tersulit adalah bahasa Basque, tidak ada kaitannya dengan bahasa manapun di
dunia dengan struktur dan kata-kata yang sangat rumit.
Somalia adalah satu-satunya negara di belahan Afrika yang menggunakan satu bahasa di
negaranya, bahasa Somali.
Lebih dari 1000 bahasa digunakan di Benua Afrika.
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Banyak kata-kata di Afrika didasarkan atas bunyi yang didengar sehingga mengharuskan
kita belajar mendengar bunyi sejak kanak-kanak
-oOoCinderella Sebenarnya Tak Punya Sepatu Kaca
Bila mengeja dengan benar suatu kata tidak dianggap sesuatu yang penting, maka
renungkanlah kisah Cinderella. Oleh karena seorang pengeja membuat satu kesalahan
kecil. Cinderella akhirnya memakai sepatu yang salah untuk selama-lamanya.
Pada tahun 1697, seorang Perancis bernama Charles Perrault menyalin kisah Cinderella
ke dalam bahasanya sendiri, Perancis. Dalam kisah Cinderella sebelumnya, sepatu
Cinderella terbuat dari bulu tupai berwarna putih dan abu-abu. Bahasa Perancis untuk
kata bulu adalah ‘vair’. Charles salah menyalin, bahwa sepatu Cinderella terbuat dari
‘verre’, yang bunyinya sama dengan ‘vair’, namun berbeda artinya yaitu ‘kaca’.
Sejak itulah anak-anak sedunia membayangkan ada sebuah sepatu kaca yang berkilauan
yang tertinggal di atas tangga istana, dan mereka terheran-heran mengapa mereka tidak
pernah melihat sepatu seperti itu dalam kenyataannya.
-oOoMengapa Menara Pisa Miring?
Menara Pisa, salah satu obyek wisata paling terkenal di Italia, ternyata menjadi miring
karena terjadi kesalahan dalam proses pembangunan. Dan lebih dari itu, menara ini
ternyata dibangun dalam waktu lebih dari seabad.
Menara itu dibangun dalam tiga tahap. Tahap pertama dimulai tahun 1178, yang
berlangsung hingga tingkat tiga. Pekerjaan dihentikan karena pada tahun ke lima, menara
sudah mulai miring ke selatan. Pekerjaan pembangunan menara dihentikan hingga kirakira 199 tahun, sebelum pada tahun 1272 – tinggi menara ditambah 4 tingkat ke arah
berlawanan – agar menara dapat tegak.
Karena tanah di sekitar menara Pisa tidak stabil, pembangunan dihentikan, hingga
akhirnya dilanjutkan pada tahun 1360 – atau 80 tahun kemudian. Pada pembangunan
terakhir ini pula ditempatkan ruang lonceng pada puncak menara, dan Menara Pisa
mendapatkan bentuknya seperti yang sekarang kita kenal.
Mungkinkah menara Pisa ditegakkan? Mungkin saja, namun berdasarkan pengamatan
para ilmuwan, sekalipun Menara Pisa ditegakkan, bagian-bagian dala menara tetap akan
melengkung akibat terlalu banyak koreksi yang dilakukan sejak pembangunannya 832
tahun yang lalu.
-oOoDerita Hidup Ilmuwan Pelit, Thomas Alva Edison
Kesuksesan yang diperoleh Thomas Alva edison, si penemu lampu listrik (yang juga
memilikikekayaan hingga US $ 15 juta dari 1000 patent lebih) harus dibayar sangat mahal.

7

Tahukah Anda?! Pasti Nggak!! http://meetabied.wordpress.com

Edison dikenal sangat pelit oleh para pegawainya. Ia sering mempekerjakan pegawainya
dalam jam kerja yang sangat panjang dan kondisi kerja membahayakan, namun
membayar mereka dengan upah seminimal mungkin. Ini sebabnya ia tidak memperoleh
kesetiaan dari para pegawainya.
Hidup Edison sebagian besar dihabiskan di laboratorium, dan ia hampir tidak peduli
dengan keluarganya. Kedua istrinya semasa hidup menderita depresi, dan anaknya yang
tertua, Thomas Alva Edison Jr., adalah seorang alkoholik dan penderita Hipokondriak
(sejenis penyakit mental yang menganggap diri sendiri selalu dalam keadaan sakit) – yang
pada akhirnya mengakhiri hidup dengan bunuh diri.
-oOoSir Isaac Newton, Dosen Garing yang Malas
Semasa mengajar di Cambridge University, Sir Isaac Newton dianggap sebagai dosen yang
payah. Ia cuma mengajar delapan kali dalam setahun, dan kuliahnya dianggap tidak
menarik.
Namun di Cambridge University, Sir Isaac Newton mendapat kedudukan pengajar
tertinggi yaitu Lucasian Professor bidang Matematika. Posisi yang sekarang dijabat
Stephen W. Hawking.
-oOoCristopher Colombus Bukan Penemu Benua Amerika
Salah seorang tokoh sejarah dunia yang mungkin paling sering membuat kekeliruan
sekaligus keliru ditafsirkan adalah Christoper Colombus.
Meski mengemban tugas langsung dari ratu Spanyol menjelajah ke arah Barat, Colombus
sebenarnya bukan warga Spanyol. Ia warga Italia. Christoper Colombus juga bukan
penjelajah pertama yang menemukan benua Amerika. Jauh sebelum Colombus, sudah
banyak orang China, Irlandia dan Viking sempat berkeliaran di sana. Suku Indian Amerika
juga berasal dari daratan Asia Timur – Laut yang merambah masuk ke daratan Amerika
melalui jalur utara, yang diduga dahulu masih menjadi satu dengan Asia. Hanya saja para
pendahulu Colombus itu kalah promosi, akibat kurang public relations dan
pemberitahuan formal maupun informal, hingga di lembaran sejarah, riwayat
penjelajahan mereka tertutup gemerlap popularitas Colombus.
Di Amerika Serikat. Colombus dielu-elukan sebagai pahlawan, padahal pelaut obsesif ini
sendiri belum pernah menginjak bumi daratan wilayah Amerika sama sekali.
-oOoPenyakit yang Diderita Orang Terkaya Dunia, Jijik dengan Uang!
Andrew Carnegie, salah seorang terkaya Amerika Serikat pada masanya, mengidap alergi
psikologis terhadap uang segera setelah ia semakin kaya dan tua. Ia merasa jijik melihat
atau pun menyentuh uang, dan itu sebabnya kemanapun ia pergi tidak pernah membawa
uang.
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Karena ‘penyakit’nya ini di suatu saat ia pernah diusir dari trem di London karena tidak
membawa uang untuk membayar karcis.
-oOoTanah Termurah, Cuma Rp. 70 per Hektar!
Daerah Alaska dibeli Amerika dari Rusia pada tahun 1867, yaitu pada masa pemerintahan
Menteri Dalam Negeri William Seward. Tanah Alaska adalah tanah termurah di dunia,
Amerika saat itu hanya perlu membayar 7,2 juta dollar untuk mendapatkan tanah seluas
itu (yang saat ini menjadi negara bagian terluas Amerika). Harga yang dibayar Amerika
setara dengan 2 sen Dollar per Acra atau kira-kira Rp. 70,- per hektar!
Setelah pembelian Alaska, banyak nama yang diajukan kepada Kementrian dalam Negeri
bagi wilayah yang baru dibeli itu. Mulai dari Walrusia, Icebergia, hingga Seward Ice Box.
Tetapi Seward tetap pada pendiriannya menggunakan nama yang berasal dari Bahasa
Aleut “Alashah” yang berarti “Negeri Besar”
-oOoSatu juta Ekor Bison di Santa Fe
Thomas Famham, seorang pengelana Amerika, menuliskan bahwa saat mendekati kota
Santa Fe di tahun 1839 ia menyaksikan kawanan bison yang bergerak tak habis-habisnya
selama tiga hari tiga malam. Diperkirakan kawanan bison ini terdiri dari 1 juta ekor bison
yang bergerak bersama dalam kerumunan seluas 1.350 mil persegi. Luas yang sama
dengan satu negara bagian Rhode Island.
Sangat mengherankan bahwa kurang dari seabad berikutnya bison hampir saja punah
dari daratan Amerika.
-oOoBuku Kedokteran $ 20.000 per Lembar
Boerhaave, seorang dokter Belanda dan penulis buku “Elementa Chermiae” meninggal
tahun 1738. Sebelum wafat ia meninggalkan sebuah buku tebal dengan judul “The
Onliest and The Deepest Secrets of The Medical Art” (Rahasia paling mendalam dan satusatunya dalam Seni Pengobatan).
Buku tersebut dilelang, dan sang pemenang yang telah mengeluarkan uang senilai $
20.000 dalam emas membawa pulan buku itu. Segel dibuka, ia menemukan bahwa 99
dari 100 halaman buku itu adalah kosong. Selain sampul depan, cuma terdapat tulisan
pendek “Jaga diri untuk tetap tenang, jaga kaki agar tetap hangat, dan kamu akan
menjadi dokter terbaik sekalipun miskin”.
-oOoOrang Indian Bersisir dan Masak dengan Peralatan Emas
Sebelum kedatangan dan penaklukan bangsa Spanyol di Amerika Serikat, orang Indian
Inca tidak mengenal besi, perunggu atau logam lain. Itu sebabnya mereka memiliki emas
dalam jumlah yang sangat besar.
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Mereka tidak hanya menggunakannya sebagai perhiasan, tetapi juga untuk keperluan
sehari-hari, seperti paku, peralatan makan dan memasak, sisir, dan pencabut alis. Jadi
dapat dibayangkan bagaimana ‘gila’-nya orang Spanyol ketika melihat orang Indian setiap
hari bersisir menggunakan sisir emas.
-oOoDi abad ke-17, di Eropa dikenal tindak kejahatan penculikan anak-anak yang dilanjutkan
dengan membentuk mereka menjadi makhluk aneh.
Tindak kejahatan ini disebut “Comprachicos”, dimana anak-anak tadi dihambat
pertumbuhannya dan dipasangi topeng besi permanen atau dibentuk dengan sengaja
untuk selanjutnya dijual kepada para bangsawan, sebagai makhluk langka.
“The Man in the Iron Mask” karya Alexander Dumas adalah gambaran tentang
Comprachicos di masa itu dimana seorang anak diculik dan kemudian dipasangi topeng
besi. Contoh lain pada “The Man Who Laughs” karya Victor Hugo menceritakan tentang
seorang anak yang selalu tersenyum karena wajahnya dibentuk demikian akibat
Comprachicos.
-oOoSteinitz Menantang Tuhan Bermain Catur
Di masa jayanya, Wilhelm Steinitz adalah salah satu pemain catur paling cemerlang di
dunia. Namun saat semakin tua, ia secara perlahan-lahan dijangkiti kegilaan, dan sering
merasa bahwa ia dapat menelpon seseorang tanpa menggunakan telepon, ataupun
bermain catur tanpa menyentuh bidak.
Puncak kegilaannya terjadi saat Steinitz mengumumkan kepada masyarakat luas bahwa ia
hendak menantang Tuhan untuk bermain catur. Lebih parah lagi, ia menawarkan fur satu
bidak dalam pertandingan itu.
-oOoBayam Tak Akan Membuat Popeye Kuat Lagi!
Kepercayaan bahwa bayam dapat memberikan sumber tenaga yang besar, seperti yang
dipopulerkan oleh Popeye the Sailorman, ternyata berdasarkan pada suatu kekeliruan.
Kekeliruan ini muncul di tahun 1870, ketika sebuah tabel gizi yang sangat populer di
Amerika, menyatakan bahwa bayam memiliki 10 kali lebih banyak zat besi dibanding
sayuran lainnya. Kekeliruan ini terjadi karena salah menempatkan koma pada angka yang
tertera. Dalam kenyatannya, kandungan zat besi bayam sama besarnya dengan sayuran
lain.
-oOoAlam Akan Menghukum Siapa Saja Yang Tidak Cukup Mengunyah 32 Kali!
Gerakan kebiasaan mengunyah sebanyak 32 kali dimulai oleh seorang yang bernama
Horace Fletcher (1849 – 1919) yang menyusun motto : “Nature will castigate those who
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don’t masticate”, yang mempunyai arti “Alam akan menghukum siapa saja yang tidak
cukup mengunyah”.
Para pendukung aliran ini kerap disebut “Fletcherisme”. Alasan para pendukung
Fletcherisme untuk mengunyah sebanyak 32 kali sebenarnya cuma karena manusia
memiliki gigi sebanyak 32 buah.
Namun, para ahli di masa kini telah sepakat bahwa mengunyah sebanyak 32 kali tidak
membawa manfaat apa-apa secara medis.
-oOoAir Terjun Niagara Kering dan Berhenti Mengalir
Pagi hari pada tanggal 29 Maret 1948 merupakan hari istimewa. Para turis yang
mengunjungi air terjun Niagara di perbatasan Amerika-Kanada terheran-heran saat air
terjun itu berhenti mengalir. Mereka menyaksikan air terjun itu mengering, cuma
menyisakan bebatuan dengan beberapa genangan air di dasar aliran sungai. Apa yang
membuat Niagara mengering.
Angin kencang dan bongkasan es rupanya telah memblokir aliran Danau Eria yang
menjadi sumber air terjun Niagara, sehingga air terjun tersebut menjadi “lenyap”.
Kira-kira tiga puluh jam setelah Niagara berhenti mengalir, bongkahan es tadi pecah, dan
selanjutnya aliran kencang air kembali mengalir, dan air terjun Niagara kembali
menggemuruh, hingga saat ini.
-oOoMakhluk Paling Banyak Makan
Kalau bicara soal selera makan, rasanya sulit ada makhluk yang menandingi komodo.
Mengapa demikian? Karena komodo memiliki selera makan yang sangat luar biasa.
Biasanya seekor komodo mampu menyantap 2,5 kg makanan dalam semenit, dan baru
berhenti makan kalau sudah kenyang.
Kapan kenyangnya? Sulit diukur, karena sering terjadi komodo makan hingga seberat 90%
berat badannya – hanya dalam sekali makan. Ini sama dengan seorang dewasa yang
makan 400 biji hamburger dalam sekali detik.
-oOoAda satu alasan utama mengapa ular selalu menjulur-julurkan lidahnya. Ular tidak
memiliki telinga, namun memiliki lidah yang sangat sensitif terhadap getaran udara.
Dengan menjulurkan lidahnya ular menangkap suara dan bau, dan inilah indra paling
utama bagi ular.
Bunyi seruling yang dimainkan oleh para pawang ular di India tidak pernah didengar oleh
ular. Ular tersebut cuma tertarik pada gerakan seruling yang dimainkan oleh sang
pawang.
-oOo-
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Bill Gates, Satu dari 100 Orang Paling Berpengaruh di Dunia
The Bill & Melinda Gates Foundation menyediakan donasi senilai 27 milyar dolar AS untuk
kegiatan sosialnya dengan memusatkan sumbangan tersebut pada kesehatan global dan
isu-isu pembelajaran.
Sejak awal Bill dan sang istri sepakat bahwa uang mereka tidak dijatahkan atas dasar cari
pengakuan atau tepuk tangan orang lain yang mungkin saja telah mereka terima, tidak
juga atas ras, warna kulit atau iman penerima derma. Namun, uang tunai itu akan
disalurkan untuk kebutuhan yang paling vital – untuk kelangsungan hidup itu sendiri –
dari manusia di seluruh dunia.
Atas dedikasi dan kemurahan hati yang tak tertandingi inilah, Time membalas Bill Gates
dengan gelar sebagai seorang dari 100 orang paling berpengaruh saat ini. Tak jelas
kenapa Melinda tak disertakan di dalamnya. Padahal kalau saja istri Gates itu dari jenis
istri kebanyakan otokrat dalam sejarah, dolar bermilyar-milyar itu mungkin tidak mengalir
ke orang miskin dan terinfeksi HIV tapi untuk membangun singgasana pribadi.
-oOoMitos Kiri dan Kanan
Dahulu kala bangsa Aztec memberikan obat-obatan dengan tangan kiri untuk penyakit
yang ringan.
Ada masa Jepang, wanita gampang dicerai dengan alasan kidal.
Di Mesir ada anggapan akan terjadi kesialan jika kita masuk rumah dengan kaki kiri
terlebih dahulu.
Masyarakat Peru jaman pertengahan beranggapan orang yang bertangan kidal artinya
penuh keberuntungan.
Kata Bahasa Inggris “Left” dari bahasa latin “Laevus” yang artinya “sisi keberuntungan”
Dalam bahasa latin kata “kiri” adalah “scaevola”, berasal dari nama seorang lelaki yang
gagal membunuh musuhya dan membakar tangan kanannya sendiri.
-oOoFast Food TerKetat Penjagaannya!
Dimanakah fast food paling ketat keamanannya dan paling besar meraup
keuntungannya? Di Subway Pentagon, Washington DC, Amerika.
Setiap tahun meraup lebih dari 5 milyar U$D, lebih dari 21.000 orang makan di Pentagon
tiap bulannya terdiri dari sipil, tamtama, bintara, perwira, dan agen-agen rahasia, bahkan
menteri, makanan yang paling laris adalah Sandwich ala Pentagon.
Jangan berharap bisa ikut makan siang di sana kecuali bisa menembus pemeriksaan
serukiti yang sangat ketat sekali.
-oOo-
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Tahukah Anda? Thomas Alva Edison itu Sinting!
Siapa tidak kenal Thomas Alva Edison? Salah seorang penemu terbesar abad lalu. Dalam
hidupnya ia mengantongi 3.000 paten penemuan ilmiah. Lelaki kelahiran Milan, Ohio, AS,
11 Februari 1847 ini tinggal di sebuah rumah besar dengan dikelilingi pagar besi. Para
tamu yang akan masuk ke halaman rumahnya harus membuka pintu gerbang besi yang
amat berat, dan kemudian menutupnya kembali sampai benar-benar tertutup.
Sebagai ilmuwan produktif yang banyak membuat penemuan baru, tentu ia banyak
dikunjungi tamu. Apalagi ia pernah memiliki pabrik dan laboratorium dengan 300
karyawan. Suatu ketika, seorang teman dekatnya mengeluh kepada Edison, betapa ia
harus menguras banyak tenaga setiap kali membuka dan menutup gerbang rumah
Edison.
Dengan mengedipkan matanya, Edison lalu mengantarkan sang teman naik tangga
menuju ruangan di atap rumahnya. Di sana terdapat alat-alat mekanis rumit yang terdiri
atas beberapa pengungkit besi, kerekan dan pompa. Sang teman terheran-heran, apa
maksud tuan rumah mengajaknya ke ruang tersebut.
“Engkau pasti tidak tahu,” ujar Edison, “setiap kali ada orang yang membuka dan
menutup pintu gerbang depan, secara otomatis akan memompa satu galon air ke dalam
bak penampungan air di sini”.
Itulah kelebihan seorang Thomas Alva Edison. Benar kata Aristoteles, tidak pernah ada
orang jenius yang tanpa diwarnai dengan kesintingan.
-oOoFakta Tentang Kecoa, Unik!
Seekor kecoa mampu bertahan hidup selama 9 hari tanpa kepala, sebelum kecoa
tersebut mati karena kelaparan.
-oOoFakta Tentang Kelelawar
Mengapa kelelawar tidak pernah berkeliaran di siang hari? Karena tidak bisa melihat.
Tapi, bukankah siang hari terang benderang? Ya, itu untuk manusia. Daya penglihatan
kelelawar hanya sebatas warna inframerah saja. Di luar batasan itu, semua akan tampak
hitam di matanya.
-oOoManusia bisa Kebal dari Racun dengan Berlatih!
Mithradates (131-63 SM) adalah penguasa negeri Pontus dan musuh besar Kerajaan
Roma. Karena percaya bahwa ia akan diracun oleh musuh-musuhnya, Mithradates
“berlatih” dengan cara menelan racun dosis kecil yang dengan secara bertahap
ditingkatkan dosisnya. Di akhir “latihan” ia menjadi kebal dan tak dapat diracuni.
Ironisnya, dalam sebuah pertempuran melawan Roma, Mithradates kalah dan terpojok.
Daripada menanggung malu, ia berusaha untuk bunuh diri dengan meminum racun.
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Tentu saja sia-sia. Di akhir usahanya, Mithradates memerintahkan seorang pengawal
untuk membunuhnya dengan pedang.
-oOoSebuah Renungan : Kasih Anak Sepanjang Galah, Kasih Ibu Sepanjang Masa
Saat kau berumur 15 tahun, dia pulang kerja ingin memelukmu. Sebagai balasannya, kau
kunci pintu kamarmu.
Saat kau berumur 16 tahun, dia ajari kau mengemudi sepeda motornya. Sebagai
balasannya, kau pakai motornya setiap ada kesempatan tanpa peduli kepentingannya.
Saat kau berumur 17 tahun, dia sedang menunggu telepon yang penting. Sebagai
balasannya, kau pakai telepon non stop semalaman.
Saat kau berumur 18 tahun, dia menangis terharu ketika kau lulus SMA. Sebagai
balasannya, kau berpesta dengan temanmu hingga pagi.
Saat kau berumur 19 tahun, dia membayar biaya kuliahmu dan mengantarmu ke kampus
di hari pertama. Sebagai balasannya, kau minta diturunkan jauh di pintu gerbang agar kau
tidak malu di depan teman-temanmu.
Saat kau berumur 20 tahun, dia bertanya, “Darimana saja seharian ini?”. Sebagai
balasannya, kau jawab, “Ah, Ibu cerewet amat sih, ingin tahu urusan orang!”
Saat kau berumur 21 tahun, dia menyarankan satu pekerjaan yang bagus untuk karirmu
di masa depan. Sebagai balasannya, kau katakan, “Aku tidak ingin seperti Ibu.”
Saat kau berumur 22 tahun, dia memelukmu dengan haru saat kau lulus perguruan tinggi.
Sebagai balasannya, kau tanya dia kapan kau bisa ke Bali.
Saat kau berumur 23 tahun, dia membelikanmu 1 set furniture untuk rumah barumu.
Sebagai balasannya, kau ceritakan pada temanmu betapa jeleknya furniture itu.
Saat kau berumur 24 tahun, dia bertemu dengan tunanganmu dan bertanya tentang
rencananya di masa depan. Sebagai balasannya, kau mengeluh, “Bagaimana Ibu ini, kok
bertanya seperti itu?”
Saat kau berumur 25 tahun, dia membantumu membiayai pernikahanmu. Sebagai
balasannya, kau pindah ke kota lain yang jaraknya lebih dari 500 km.
Saat kau berumur 30 tahun, dia memberikan beberapa nasehat bagaimana merawat
bayimu. Sebagai balasannya, kau katakan padanya, “Bu, sekarang jamannya sudah
berbeda!”
Saat kau berumur 40 tahun, dia menelepon untuk memberitahukan pesta ulang tahun
salah seorang kerabat. Sebagai balasannya, kau jawab, “Bu, saya sibuk sekali, nggak ada
waktu.”
Saat kau berumur 50 tahun, dia sakit-sakitan sehingga memerlukan perawatanmu.
Sebagai balasannya, kau baca tentang pengaruh negatif orang tua yang menumpang di
rumah anak-anaknya.
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Dan hingga suatu hari, dia meninggal dengan tenang. Dan tiba-tiba kau teringat semua
yang belum pernah kau lakukan, karena mereka datang menghantam hatimu bagaikan
palu godam!
Jika beliau masih ada, jangan lupa memberikan kasih sayangmu, lebih dari yang pernah
kau berikan selama ini. Dan jika beliau telah tiada, ingatlah kasing sayang dan cintanya
yang tulus tanpa syarat kepadamu.
-oOoSebuah Buku Dipinjam dari Perpustakaan selama 145 tahun
Di tahun 1823, Richard Dodd meminjam buku tentang penyakit Febrile dari perpustakaan
University of Cincinnati Medical Library. Entah karena apa, buku terlupakan baik oleh
Richard Dodd ataupun oleh pengurus perpustakaan. Dan waktupun terus berlalu.
Tanggal 7 Desember 1968, cucu Richard Dodd mengembalikan buku itu ke Perpustakaan
Universitas Cincinnati. Buku yang terlambat dikembalikan selama 145 tahun itu
seharusnya dikenakan denda sebesar $ 2.264 (Rp. 20.715.600 | Kurs Rp. 9.150), namun
pengelola perpustakaan menghapus denda itu.
-oOoThomas Alfa Edison
Ketika percobaan Lampunya yang ke-sekian ratus gagal. Thomas Alfa Edison berkata
kepada seorang wartawan, “Saya tidak gagal! Bahkan saya baru saja berhasil menemukan
cara ke 879 untuk tidak membuat lampu!”
-oOoKentucky Fried Chicken
Seorang veteran perang dunia menawarkan resep masakan keluarganya kepada lebih dari
seribu orang yang dinilainya dapat memberi modal usaha mengembangkan restorannya.
Seribu orang itu menolaknya. Tapi ia tidak menyerah. Bayangkan bila saat itu Kolonel
Sanders memutuskan berhenti pada penolakan yang ke 999, hari ini kita tidak akan
mengenal Kentucky Fried Chicken.
-oOoButuh 63.000 Batang Pohon untuk Tiap Edisi Koran The New York Times
Untuk mencetak satu edisi Sunday Edition koran “The New York Times”, diperlukan kertas
yang berasal dari kira-kira 63.000 batang pohon.
Harap dimaklumi, satu edisi “The New York Times” terdiri dari puluhan dengan rata-rata
satu edisi lengkap mencapai berat satu kilogram. Selain itu, harian “The New York Times”
juga termasuk surat kebar terbesar di Amerika Serikat, dengan tiras 1,1 juta eksemplar.
-oOo-
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Penerjun Niagara Meninggal karena Kulit Pisang
Bobby Leech menjadi orang pertama yang lolos dari maut saat terjun dari air terjun
Niagara dalam sebuah gentong di tahun 1911. Atraksi ini demikian hebat. Ia menjadi
sangat terkenal dan diundang berkunjung ke seluruh penjuru untuk menceritakan
pengalamannya.
Ketika berada di Selandia Baru, saat ia disambut oleh para penggemarnya, secara tidak
sengajar Bobby Leech menginjak kulit pisang dan jatuh terpeleset. Ia meninggal dunia
beberapa waktu kemudian, karena geger otak.
-oOoVideo Tidak Dapat Menghapuskan Radio
Radio ditemukan oleh Gugielmo Marconi pada tahun 1896. Dia membuka pabrik radio
pertama di Chelmsford, Essex, Inggris, 3 tahun kemudian dan megnembangkan jaringan
radio antara Inggris dan Perancis. Sebuah jaringan dengan Amerika Serikat dibangun pada
tahun 1901. Saat ini ada lebih dari 33.000 pemancar radio di seluruh dunia, sedangkan di
Amerika Serikat sendiri ada lebih dari 12.000 pemancar. Diperkirakan di seluruh dunia,
ada 2,24 milyar pesawat radio, atau satu radio untuk 2,5 penduduk dunia. Hal ini
membuktikan bahwa video tidak dapat menghapuskan radio.
-oOoUnik dan Anehnya Presiden Amerika
Perhatikan apa yang terjadi pada presiden-presiden AS yang terpilih pada tahun akhiran
‘0’ dengan kelipatan 20 tahun.
1840 : William Henry Harrison (Tewas di Kantor)
1860 : Abraham Lincoln (Terbunuh)
1880 : James A. Garfield (Terbunuh)
1900 : William Mc. Kinley (Terbunuh)
1920 : Warren G. Harding (Tewas di Kantor)
1940 : Franklin D. Roosevelt (Tewas di Kantor)
1960 : John F. Kennedy (Assassinated)
1980 : Ronald Reagan (Tertembak namun berhasil diselamatkan)
2000 : George W. Bush (?)
Kemudian ada semacam keanehan, yang tidak bisa dijelaskan :
Abraham Lincoln terpilih di kongres tahun 1846.
John F. Kennedy terpilih di kongres tahun 1946.
Abraham Lincoln terpilih menjadi presiden tahun 1860.
John F. Kennedy terpilih menjadi presiden tahun 1960.
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Keduanya ditembak pada hari Jumat, ditembak di kepala.
Nah, yang tambah anehnya lagi …
Sekretarisnya Lincoln bernama Kennedy.
Sekretarisnya Kennedy bernama Lincoln.
Keduanya dibunuh orang Selatan
Keduanya juga digantikan oleh Orang Selatan bernama Johnson.
Andrew Johnson, yang menggantikan Lincoln, lahir tahun 1808.
Lyndon Johnson, yang menggantikan Kennedy, lahir tahun 1908
John Wilkes Booth, yang membunuh Lincoln, lahir tahun 1839.
Lee Harvey Oswald, yang membunuh Kennedy, lahir tahun 1939.
Yang makin bertambah aneh lagi …
Lincoln ditembak di theater bernama ‘Ford’.
Kennedy di tembak dalam mobil bermerk ‘Lincoln’ buatan ‘Ford’.
Seminggu sebelum Lincoln ditembak, ia berada di Monroe, Maryland.
Seminggu sebelum Kennedy ditembak, ia bersama Marilyn Monroe.
-oOoMengapa Mesti Berteriak Ketika Marah? Tak Bisakah ‘Hanya Diam’?
Suatu hari seorang guru bertanya kepada murid-muridnya, “Mengapa ketika seseorang
sedang dalam keadaan marah, ia akan berbicara dengan suara kuat atau berteriak?”
Seorang murid setelah berpikir cukup lama mengangkat tangan dan menjawab : “Karena
saat seperti itu ia telah kehilangan kesabaran, karena itu ia berteriak”.
“Tapi ..” sang guru balik bertanya, “Lawan bicaranya justru berada di sampingnya.
Mengapa harus berteriak? Apakah ia tak dapat berbicara secara halus?”
Hampir semua murid memberikan sejumlah alasan yang dikira benar menurut
pertimbangan mereka. Namun, tak satu pun jawaban yang memuaskan. Sang guru lalu
berkata : “Ketika dua orang sedang berada dalam situasi kemarahan, jarak antara kedua
hati mereka menjadi amat jauh, walau secara fisik mereka begitu dekat. Karena itu,
untuk mencapai jarak yang demikian, mereka harus berteriak.
Namun anehnya, semakin keras mereka berteriak, semakin pula mereka menjadi marah
dan dengan sendirinya jarak hati yang ada diantara keduanya pun menjadi lebih jauh
lagi. Karena itu mereka terpaksa berteriak lebih keras lagi.”
Sang guru melanjutkan, “Sebaliknya, apa yang terjadi ketika dua orang saling jatuh cinta?
Mereka bukannya berteriak, mereka berbicara pelan sehingga suara yang keluar dari
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mulut mereka begitu halus dan kecil. Sehalus apapun, keduanya bisa mendengarkannya
dengan begitu jelas.
Mengapa demikian?” sang guru bertanya sambil memperhatikan para muridnya.
Mereka nampak berpikir amat dalam namun tak satu pun memberikan jawaban. “Karena
hati mereka begitu dekat, hati mereka tidak berjarak. Pada akhirnya, sepatah kata pun
tak perlu diucapkan. Sebuah pandangan mata saja amatlah cukup membut mereka
memahami apa yang mereka sampaikan”.
Sang guru masih melanjutkan, “Ketika Anda sedang dilanda kemarahan, janganlah
hatimu menciptakan jarak. Lebih lagi hendaklah kamu tidak mengucapkan kata yang
mendatangkan jarak di antara kamu. Mungkin di saat seperti itu, tak mengucapkan katakata merupakan cara yang bijaksana. Waktu waktu akan membantu Anda”.
-oOoTentang Kho Ping Hoo
Hingga saat ini tidak ada yang bisa menandingi, cerita silat milik Asmaraman Sukowati
Kho Ping Hoo. Meski lahir, besar dan wafat di Indonesia, cerita silat miliknya sangat
‘China’.
Selama 30 tahun karier kepenulisannya, Asmaraman Sukowati Kho Ping Hoo berhasil
menyelesaikan lebih dari 400 judul serial latar China dan 50 judul serial latar Jawa,
beberapa diantaranya merupakan fantasinya campuran antara latar China dan Jawa.
Yang menarik, Asmaraman Sukowati Kho Ping Hoo tidak pernah tahu sejarah China, dia
lebih mengerti sejarah Majapahit. Tidak mengherankan jika dalam karyanya banyak latar
sejarah yang ngawur, tapi hebatnya dari ke’ngawur’an itu namanya meroket sebagai
penulis cerita silat nomor wahid yang tak tertandingi.
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