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Semua Bencana
Diciptakan oleh

Pikiran Buruk Kita

Ada banyak dunia dan banyak alam di alam
semesta. Dunia kita disebut dunia fisik, di mana
segala sesuatunya dapat dilihat, diraba, disentuh,
atau diperoleh. Di samping itu, ada dunia lain yang
diciptakan oleh pikiran, dan yang terdekat adalah
dunia astral. Kebanyakan waktu, pikiran kita masih
bertingkat rendah dan liar atau “baik” menurut
standar duniawi. Pikiran-pikiran ini melayang ke
tempat yang dekat, yaitu dunia astral, yang biasa
disebut atmosfer.

Kadang-kadang kita terkena penyakit,
bencana, perang, atau malapetaka. Ini semua
diciptakan oleh pikiran buruk dari penduduk Bumi.
Kita tidak seharusnya mengeluh, “Saya adalah
orang yang sangat baik dan telah melakukan
perbuatan baik sejak masa kanak-kanak. Bagai-
mana mungkin saya mendapatkan penyakit yang
tidak dapat disembuhkan?” Atau, “Negara saya
begitu baik. Rakyatnya percaya kepada Tuhan dan
taat beribadah. Mengapa bencana menimpa
kami?” Apa pun yang terjadi, pasti ada alasannya.
Para penghuni bumi atau teman sebangsa kita
yang terdahulu maupun saat ini pasti mempunyai
pikiran yang buruk. Meskipun pikiran buruk muncul
hanya sekilas saja dan tidak pernah diterapkan
dalam perbuatan, akan tetapi energi dari pikiran
tersebut masih ada. Energi dari pikiran ini mem-
punyai pengetahuan dan kecerdasannya sendiri,
yang kita sebut sebagai elemen. Tetapi, pikiran
tidak memiliki jiwa, karena itu tidak mempunyai
kekuatan Tuhan. Pengetahuan bisa disamakan
dengan komputer yang tidak mempunyai jiwa,
akan tetapi dapat melakukan perhitungan secara
logika.

Disampaikan oleh Maha Guru Ching Hai,
Tainan, Formosa,  13 Oktober 1988
(Asal dalam bahasa Cina)
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Wejangan Guru

Akan tetapi, pikiran jahat dan tidak benar lebih kuat daripada komputer. Kita bisa
menghancurkan komputer tapi sulit untuk menghapus pikiran jahat. Tidak peduli berapa
lama waktu telah berlalu, pikiran ini akan terus ada dan bergabung dengan pikiran yang
mempunyai medan magnet yang sama dan cepat atau lambat akan meledak dan
melepaskan energinya.

Jika kita berhenti menggunakan komputer atau telah memakainya terlalu lama,
maka komputer akan rusak dengan sendirinya atau mengalami kegagalan saat
tombolnya ditekan. Semua hal yang terekam dengan sendirinya hilang. Akan tetapi,
tidak ada cara untuk menghapus pikiran jahat. Pikiran jahat tidak lenyap dengan
sendirinya. Begitu muncul, akan terus ada dan berkembang ke dalam atmosfer sekitar
kita, Bumi kita, negara, desa, maupun kota, dan kemudian berubah menjadi penyakit,
bencana, atau peperangan.

Apakah penyakit itu? Itu adalah atmosfer yang mencari pikiran yang sejenis dan
kemudian memasuki medan magnetnya. Inilah yang kita sebut “sejenis menarik yang
sejenis.” Atmosfer menunggu hingga Anda mempunyai pikiran tertentu, atau mencari
mereka yang sering mempunyai pikiran yang sejenis dan memasuki medan magnet
mereka, karena di sana terdapat pintu gerbang. Sangat mudah bagi dua pikiran yang
sama jenisnya untuk saling bercampur, menembus medan magnet, otak, saraf, dan
daya tahan kita. Lalu kita akan terkena kanker, menderita masalah sistem saraf, atau
terkena beberapa penyakit yang sebelumnya tak seorang pun pernah mendengarnya.
Sangatlah mungkin bahwa mereka dengan pikiran jahatnya menimbulkan aura buruk
dalam kehidupan masa lalu mereka; maka dari itu mereka datang kembali untuk
menyerap atmosfer buruk yang sudah mereka ciptakan sebelumnya.

Jadi, kita seharusnya tidak menyalahkan siapa pun. Kita menciptakan segalanya;
akan tetapi, kita dapat menghindari hal-hal ini. Sebagai contoh, jika kita menjaga tubuh,
perkataan, dan pikiran kita tetap bersih dan murni sepanjang hari, maka aura buruk
tidak dapat memasuki kita. Hal-hal yang sifatnya berbeda tidak dapat saling menyerap.
Ketika sesuatu yang berbeda masuk, maka akan ditolak, seperti minyak dan air yang
tidak dapat dicampur bersama.

Kita, para praktisi rohani, dapat menghapus banyak karma. Kita mungkin telah
menimbulkan pikiran-pikiran jahat di masa lalu, akan tetapi sekarang menciptakannya lebih
sedikit. Atmosfer karma yang menembus kita di masa lalu, sekarang hanya merembes
sedikit. Mungkin kita akan merasa gatal di sini atau luka di sana, atau terkena demam
selama dua atau tiga hari, akan tetapi masalah ini tidak akan berkembang menjadi kanker.
Atau kita mungkin mengalami kecelakaan kecil. Mungkin mobil kita akan bertabrakan, tetapi
kita tidak akan meninggal; kita hanya akan sedikit memar atau luka.

Maka dari itu, ketika kita berada di dunia fana ini, kita harus menyucikan tubuh,
perkataan, dan pikiran kita demi melindungi diri sendiri. Begitu kita melampaui tiga dunia,
maka tidak akan ada masalah lagi. Tidak akan ada atmosfer negatif. Tiada seorang pun
yang akan berpikiran jahat. Hanya orang-orang yang murni yang bisa pergi ke sana.
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Wacana Guru di atas sebelumnya telah diterbitkan di Majalah Berita #96. Persepsi
mengagumkan dan nasihat bijak-Nya tidak hanya menunjukkan dengan tepat akar masalah
dari penyakit, tetapi juga dengan jelas menunjukkan alat perlindungan yang sempurna
bagi orang-orang di dunia fisik ini. Pada saat kritis ini, sementara wabah penyakit
berjangkit di seluruh dunia, kami menerbitkan kembali wacana ini, dengan harapan bahwa
masyarakat akan memperoleh manfaat darinya.
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PPPPPesan Kesan Kesan Kesan Kesan Kecil:ecil:ecil:ecil:ecil:

Dalam pembicaraan mengenai Tuhan,
atau Adi-Insani, Guru menghendaki kita
untuk menggunakan istilah muasal nir
kelamin untuk menghindari perdebatan
tetang apakah Tuhan itu adalah Wanita
atau Lelaki.  Istilah ini lebih tercermin
dalam penggunaan kata pengganti
bahasa Inggris : She atau He.
She + He = Hes (as in Bless)
Her + Him = Hirm (as in Firm)
Hers + His = Hiers (as in Dear)

Contoh: When God wants, Hes makes
things happen according to Hiers will to
suit Hirmself.

Majalah Berita Maha Guru Ching Hai
diterbitkan dalam berbagai bahasa: 
Aulac, China, Inggris, Perancis, Jerman,
Indonesia, Jepang, Korea, Por tugis,
Spanyol dan Thailand. Harap mengacu
ke situs WWW Quan Yin untuk versi web
dari majalah-majalah tersebut.

Daftar Isi
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Lintasan Peristiwa

Laporan dari Inggris

Perjalanan Bahagia
di Surrey
Oleh Cheng Wu, Surrey

(Asal dalam bahasa Inggris)

[Surrey] Pada tanggal 2 Januari 2006
pagi, saat menerima kabar kunjungan Guru
ke Center Surrey, sekitar seratus murid tiba
di Surrey setelah pengumuman singkat akan menerima hadiah Tahun Baru yang terbaik yang
pernah diterima! Selama kunjungan, Guru terlihat sangat cantik dan santai. Dia tetap tinggal
hingga malam hari. Kemudian saat Dia pergi, kami merasa sangat terberkati dan bahagia atas
nasib baik kami. Hari berikutnya, kurang dari 20 orang murid datang ke Center. Saat kami
sedang makan sore dan menonton salah satu video, Guru dengan tiba-tiba muncul dan bergabung
bersama kami. Maka pada malam itu, kami kembali bersukacita dalam kehadiran-Nya yang
penuh kasih sambil berbagi cerita lucu.

Pada hari Minggu siang berikutnya, tanggal 8 Januari, Center dipenuhi oleh sekitar 130-
140 orang praktisi. Guru memberkahi kami untuk ketiga kalinya dengan kehadiran-Nya dan
menjadikan gedung tersebut penuh dengan kasih dan gelak tawa. Pada hari itu, Guru
membicarakan beberapa cara untuk membantu dunia, misalnya dengan mendorong pemakaian
label peringatan pada minuman beralkohol, dan memberitahukan bahaya dari zat yang dapat
menimbulkan ketagihan seperti tembakau, obat bius, dan alkohol yang dapat menimbulkan
berbagai masalah besar di semua lapisan masyarakat; mulai dari para politikus pengambil
keputusan hingga generasi muda. Guru juga menyampaikan keprihatinan-Nya akan nasib
binatang, khususnya mereka yang diperlakukan dengan kejam oleh pemerintah demi
menghentikan flu burung. Pada kesempatan ini, Guru juga menyampaikan bahwa orang-orang
harus terus diingatkan untuk hidup dalam welas asih dengan memilih pola makan vegetarian
dan memperlakukan hewan dengan baik. Dia juga mengingatkan kita agar proaktif menolong
teman-teman hewan kita dengan cara apa pun.

Kemudian, pada sore hari yang sama, Guru mengundang kami untuk duduk di ruangan-
Nya. Dia menceritakan berbagai cerita lucu dan berbagi sampanye tanpa alkohol bersama kami.
Guru berbicara tentang kebahagiaan yang dialami-Nya pada masa awal misi-Nya, tinggal dalam
tenda di alam terbuka dan menjalani kehidupan yang sederhana. Demikianlah Guru berbagi
kenangan bahagia dan membuat skenario di mana kita dapat pergi menjauh dari ‘dunia’ untuk
menikmati kedamaian, keromantisan, dan keagungan alam. Energi di Center begitu kuat selama
Guru berbicara sehingga sebagian besar dari kami terlarut dalam kenangan-Nya yang indah dan
impian-Nya yang lembut.

Ketika Guru menyampaikan beberapa kali bahwa Dia harus pergi, maka kami melakukan
segala yang mungkin agar Dia tetap tinggal, dan akhirnya Dia berangkat pada pagi hari
berikutnya. Kami ingin sekali mempersembahkan kepada-Nya keindahan, cinta, dan kasih sayang
yang tertinggi, karena demikianlah Dia adanya!
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Laporan dari Argentina

Surga di Bumi Melalui Berkah Guru

Oleh Silvia dan Anibal, Buenos Aires (Asal dalam bahasa Spanyol)

[Posadas, Misiones] Misi-
ones adalah provinsi yang sangat
indah di Timur Laut Argentina yang
berbatasan dengan Paraguay dan
Brasil. Daerah ini kaya akan flora
yang indah, tanah gunung berapi
yang merah dan subur, dan pe-
mandangan air terjun Iguazu yang
mengesankan dan unik. Pada tanggal
8 Februari 2006, provinsi ini mene-

rima berkah Guru melalui seminar video yang diadakan di Ibu Kota
Posadas oleh para inisiat dari Center Buenos Aires.

Kegiatan yang istimewa ini berlangsung di Pusat Kebudayaan
Vincente Cidade, di mana direkturnya, Bapak Benito Del Puerto, secara
pribadi menangani pertunjukan video karena para teknisinya sedang
libur. Sikap dermawan, terbuka, dan baik dari para wartawan yang
mewawancarai para inisiat, terutama reporter setempat dari Radio
Misiones 103.7 dan TV Saluran 6, serta dari surat kabar El Territorio
dan Primera Edición sangat membesarkan hati.

Selama seminar, keselarasan mengalir dalam ruangan dan
saat Guru menyampaikan harapan-Nya agar hewan tidak
dipergunakan untuk kosmetik dan penelitian medis, hadirin secara
spontan bertepuk tangan. Setelah itu, lebih dari setengah hadirin
mempelajari Metode Kemudahan, dan beberapa orang bahkan
mendapatkan penglihatan batin yang bagus, termasuk seorang
remaja laki-laki berumur 18 tahun. Seusai acara, ia mendekati
rekan-rekan inisiat dan berkata, “Yesus telah mengirimku hari ini.”

Selain itu, seorang perempuan,
dalam kebingungan karena
keadaan pribadinya, dihibur oleh
kasih Guru selama meditasi
Metode Kemudahan. Semua
saudara dan saudari yang baru ini
diundang ke rumah seorang
praktisi Metode Kemudahan pada
hari berikutnya, di mana per-
tanyaan mereka yang berhu-
bungan dengan latihan rohani
dijelaskan dan mereka menyukai
latihan meditasi bersama.

Semua inisiat, yang
berpartisipasi dalam seminar
video Posadas, dengan sepenuh
hati bersyukur kepada Guru atas
berkah luar biasa yang di-
anugerahkan-Nya pada kota
tersebut dan kepada semua
saudari dan saudara di Provinsi
Misiones, surga sejati di Bumi,
dan atas kesempatan untuk
melayani dan membantu diri
mereka sendiri dan sesama.

Laporan dari Amerika Serikat

Menyebarkan Kasih Sayang dan Cara Hidup
yang Berbeda pada Tahun Baru Imlek

Oleh Diana Nguyen, Houston (Asal dalam bahasa Inggris)

[Houston, Texas] Houston terkenal karena keanekaragaman
budayanya dan kecintaannya akan hari raya internasional. Contohnya, kota ini menjadi tuan rumah
Perayaan Tahun Baru Imlek yang meliputi tarian Asia, pertunjukan oleh pemusik Au Lac yang terkenal,
dan kegiatan budaya lainnya. Setiap tahun, jumlah yang hadir pada kegiatan ini meningkat. Karena
itu, di tahun 2006 para sponsor memutuskan untuk mengadakan Perayaan di Reliant Arena, sebuah

Lintasan Peristiwa
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gelanggang olahraga yang
sangat besar, yang merupakan
pangkalan dari tim sepak bola
profesional Houston Texans.

Tahun ini, inisiat se-
tempat turut berpartisipasi
dalam kegiatan ini dengan
membuka sebuah stan yang
dilengkapi proyektor dan layar
lebar untuk mempertunjukkan
rekaman DVD ceramah Guru,
konser, kegiatan kemanusiaan,
dan kegiatan bantuan bencana.
Letak stan itu sangat strategis,
dekat dengan panggung utama
dan pada persimpangan jalan
yang menuju ke segala penjuru
Arena. Di samping itu, pihak
penyelenggara dengan murah
hati menyediakan 3000 brosur
promosi gratis yang berisi
informasi tentang Guru dan
Metode Quan Yin. Hal ini belum
pernah dilakukan oleh mereka
di tahun-tahun sebelumnya.

Pada hari Perayaan,
tanggal 29 Januari 2006, setelah
sesi meditasi pagi hari, seke-

lompok saudara dan saudari dari Houston dan Austin berangkat
menuju lokasi serta membuat persiapan akhir dan kemudian
menyambut banyak pengunjung yang membanjiri Arena. Cuaca cerah
hari itu sangat mendukung kegiatan ini, sementara para inisiat dengan
bersemangat menciptakan suasana hangat yang penuh kasih. Ketika
para pengunjung melihat  foto Guru yang cantik, banyak yang berhenti
dan bertanya. Semua inisiat membantu memenuhi kebutuhan para
tamu dan memberi mereka bingkisan seperti DVD - Why is it Good
to be Vegetarian? (Mengapa Menjadi Vegetarian itu Baik?) dan The
Real Heroes (Para Pahlawan Sejati), bersama brosur Guru dan pamflet
"Hidup dengan Cara Berbeda”. Saat menerimanya, para pengunjung
merasa sangat berterima kasih. Beberapa orang bahkan ingin
membayarnya, namun para inisiat menolaknya dengan hormat serta
menjelaskan bahwa: “Itu adalah hadiah dari Tuhan!” Beberapa tamu
sudah mengenal Guru dan ajaran-Nya. Mereka terlibat dalam
percakapan yang hangat dengan tim kerja. Interaksi timbal balik
dengan para pengunjung berlanjut terus sepanjang hari sementara
semua orang merasakan kegembiraan dan ketenangan Surgawi.

Pada akhirnya, para inisiat Houston dan Austin yang
berpartisipasi dalam Perayaan Tahun Baru Imlek 2006 sangat
bersyukur karena telah men-
dapatkan kesempatan untuk
menyebarkan ajaran Guru se-
hingga kasih-Nya dapat me-
nyentuh banyak jiwa di wilayah
tersebut. Mereka berjanji untuk
terus menyebarkan pesan ilahi-
Nya ke seluruh dunia.

Laporan dari Formosa

Sebuah Pekan Raya Buku yang Berhasil
Berkat Rahmat Tuhan

Oleh Grup Berita Taipei (Asal dalam bahasa Cina)

[Taipei] Dari tanggal 7
hingga 12 Februari 2006,
Pameran Buku Internasional
Taipei Ke-14 diselenggarakan di
Taipei World Trade Center
(TWTC). Pameran ini telah
memecahkan rekor pengunjung
sejumlah 440.000 orang. Dan
seperti dalam tahun-tahun

sebelumnya, Perusahaan Penerbit Asosiasi Internasional Maha
Guru Ching Hai (selanjutnya disebut SMCHPC) membuka sebuah
stan di pameran itu dengan tema “Menemukan Cahaya Batin –
Mewarnai Kehidupan Kita.”

Stan Penerbit Asosiasi dibangun dengan gaya unik yang
menonjolkan sebuah foto Guru berukuran besar yang dihias dengan
bunga-bunga segar beserta bentuk-bentuk binatang dari keramik
yang mempesona dan menarik perhatian. Banyak tamu dan
profesional yang berhenti di depan stan dan mengambil foto.

Lintasan Peristiwa
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Sebagai tambahan, rekan-rekan
sepelatihan membuat banyak
kegiatan dengan ide yang segar
untuk berbagi ajaran Guru maupun
mengembangkan suatu gaya hidup
yang sehat dan penuh kasih.
Sebagai contoh, pada pagi hari
tanggal 9 Februari, sekelompok
inisiat dari universitas dan akademi
sekitar Taipei memakai kostum
binatang yang cantik dan berjalan
mengitari TWTC untuk mem-
bagikan pamflet “Hidup dengan
Cara Berbeda.” Banyak anak-anak
yang berebut untuk memeluk atau
berfoto dengan mereka. Dan pada
Theme Square (Arena Tema)

Pameran di sore hari, para praktisi mengadakan suatu acara
pengangkatan jiwa yang dimulai dengan sebuah duet lagu berjudul
“Warna-Warni Angin” yang dinyanyikan oleh Zeng Shu-qin -
penyanyi lagu-lagu rakyat, dan saudari-inisiat Wang - musisi dan
produser yang berpengalaman. Penampilan mereka dilanjutkan
oleh sebuah pertunjukan video konser “Satu Dunia ... Damai
melalui Musik” dan sebuah video ceramah Guru yang berjudul
Hotel Yang Dinamakan Kehidupan yang
disampaikan di Fresno, California,
Amerika Serikat pada bulan Juni 2001.
Beberapa tamu yang berlatih metode
spiritual lain berkata bahwa mereka
dengan segera merasakan suatu gelom-
bang tenaga yang penuh kasih di tempat
acara itu dan sangat terharu oleh nyanyian beserta ceramah Guru.
Belakangan mereka belajar Metode Kemudahan. Kemudian pada
sore hari tanggal 11 Februari, seorang artis terkenal, David Wu
menulis bait-bait Tahun Baru mengenai anjing yang merupakan
simbol Zodiak Penanggalan Cina di tahun 2006 untuk tamu-tamu
yang membeli publikasi Guru.

Sebagai tambahan, kehadiran SMCHPC pada pameran itu
telah membantu banyak orang yang memiliki pertalian jodoh untuk
memulai jalur latihan spiritual. Sebagai contoh, seorang tamu
bernama Bapak Yang, yang berlatih mengucapkan kitab suci
Buddha sangat ingin menemukan suatu metode meditasi dan
langsung pergi ke pameran itu setelah pulang kerja. Dia telah
melihat ceramah Guru pada acara TV Perjalanan Melalui Alam
Estetis dan telah datang untuk belajar Metode Kemudahan.
Kemudian, selama sesi meditasi Metode Kemudahan, meskipun
lelah setelah bekerja sepanjang malam, dia menjadi pulih kembali
dengan tenaga yang tidak terbayangkan sehingga membuat dirinya

terpesona terhadap kekuatan
yang luar biasa dari jalur Quan
Yin!

Tamu lain yang pernah
belajar tentang pola makan
makanan mentah dari seorang
saudara-inisiat Prancis di
Thailand, baru-baru ini tiba di
Formosa untuk mengajar bahasa
Inggris. Dan ketika mengajar
para praktisi Taipei bagaimana
cara menyiapkan makanan
mentah yang lezat, dia mem-
peroleh kesan yang baik tentang
Asosiasi Internasional Maha
Guru Ching Hai dan keluarga
Quan Yin. Karena itu, dengan
harapan untuk dapat lebih
mengenal ajaran Guru, ia datang
ke Pameran untuk belajar Me-
tode Kemudahan dan berkata
kepada para inisiat, “Saya
sangat mengagumi cinta kasih
dan perlindungan Guru kepada
makhluk hidup, dan saya
berpikir bahwa pola makan
vegetarian merupakan faktor
penting dalam ajaran-Nya.”
Setelah menjadi vegetarian
selama beberapa bulan, dia juga
meminta inisiasi ke dalam
Metode Quan Yin sehingga
akan segera menjadi rekan
inisiat sepenuhnya.

Juga, pada sore hari
tanggal 10 Februari, seorang
biarawan Hinayana yang tinggi
dan gagah dari Thailand datang
ke pameran untuk melihat DVD

Lintasan Peristiwa



Majalah Berita Maha Guru Ching Hai No 164 9

Guru. Ketika dia mendengar
bahwa Guru telah berkhotbah
secara terbuka selama kurang
dari dua dekade dan telah
memiliki banyak murid di
seluruh dunia, dia menjadi
kagum dan sangat terkesan.
Seorang saudari-inisiat kemu-
dian berkata kepadanya bahwa
seseorang harus menjalankan
pola makan vegetarian dan
menaati Lima Sila supaya dapat
berlatih Metode Quan Yin dan
dia menjawab, “Saya telah
mengikuti Lima Sila tetapi saya
bukan vegetarian yang sem-
purna.” Lalu dia berpikir se-
jenak dan memutuskan untuk
belajar Metode Kemudahan.
Setelah beberapa saat, ia
kembali ke stan dan berkata
kepada seorang saudari, “Sela-
ma pertemuan meditasi Metode
Kemudahan beberapa waktu
yang lalu, saya melihat Cahaya
Guru yang berwujud tubuh
spiritual memakai sebuah topi
hijau yang besar, dan berjalan
cepat ke arah saya, sehingga
saya dapat merasakan kehadiran
dari Guru batin.”

Demikian pula, pada
TIBE (Pameran Buku Inter-
nasional Taipei) tahun 2003, Ibu
Farideh Khalatybaree dari
Perusahaan Penerbit Shabaviz
dari Iran mengunjungi stan
Pameran SMCHCP dan belajar
Metode Kemudahan. Ketika dia
pulang ke negaranya, dia

meneruskan meditasi dan berlatih dengan tekun serta menikmati
hubungan terus-menerus dengan Tuhan. Selama Pameran tahun
2006, dia kembali mengunjungi stan SMCHPC dan melihat
selebaran “Hidup dengan Cara Berbeda.” Ia kemudian membantu
menerjemahkan pesan-pesan dalam selebaran itu ke dalam bahasa
Iran untuk dibagikan di negaranya dengan harapan dapat mengubah
pola makan saudara-saudara senegaranya.

Kemudian pada hari terakhir pameran, seorang wanita
setengah baya dari stan terdekat yang merupakan seorang
misionaris Kristiani datang ke stan SMCHCP dan berkata, “Saya
telah memperhatikan sejak awal bahwa grup Quan Yin sungguh
berbeda.” Kemudian setelah enam hari mengamati dengan teliti,
ia pada akhirnya meminta untuk belajar Metode Kemudahan di
sore hari pada hari terakhir. Ia kemudian berkata, “Saya memiliki
Tuhan dalam hati saya.” Dan seorang saudari-inisiat berkata
kepadanya, “Tuhan dalam hati Anda merupakan Tuhan yang sama
dengan Tuhan kami. Maha Guru Ching Hai mengajarkan Metode
Quan Yin kepada orang-orang agar mereka dapat membangun
hubungan kembali dengan Tuhan.” Setelah meditasi, wanita itu
dapat merasakan kekuatan Tuhan dan berharap dapat mengetahui
lebih banyak tentang konsep ilmiah mata kebijaksanaan. Lalu
saudari itu memberinya sebuah buku Guru yang berjudul Mewarnai
Kehidupan Kita supaya ia dapat membaca dan berbagi buku itu
dengan orang-orang yang memiliki pertalian.

Pada tanggal 12 Februari, misi berbagi Kebenaran pada
Pemeran Buku Internasional Taipei berakhir di tengah sorak-sorai
yang penuh kebahagiaan. Selama acara ini, lebih dari lima puluh
tamu belajar Metode Kemudahan dan semuanya memiliki
pengalaman yang baik. Sebagai tambahan, rekan-rekan praktisi
menyebarkan lebih dari seratus ribu pamflet “Hidup dengan Cara
Berbeda” di luar tempat pameran, dan setelah membaca pesan-
pesannya, banyak penerima pamflet yang turut membantu
menyebarkan atau meminta salinan tambahan untuk keluarga atau
teman-teman mereka.

Karenanya, bulan Februari di Tahun Emas Ketiga adalah
bulan panen spiritual yang besar untuk Taipei, sebagaimana para
tamu dan rekan-rekan praktisi sama-sama mendapat manfaat yang
sangat luas dari interaksi mereka.
Untuk para inisiat, hadiah yang
paling besar adalah kesempatan
untuk memandu jiwa-jiwa yang
berjodoh kepada seorang Guru
yang masih hidup, membantu
mereka menemukan jalan menu-
ju kebebasan, dan memperke-
nalkan gaya hidup yang sehat
serta penuh welas asih kepada
masyarakat.

Lintasan Peristiwa
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pidatonya selama Upacara
Penyalaan Lampu, Bapak Lee
berkata, ”Saya sangat berterima
kasih bahwa begitu banyak grup
telah datang mengambil bagian
dalam Festival Lentera tahun
ini, terutama teman-teman baik
kami dari Asosiasi Internasional
Maha Guru Ching Hai yang
telah jauh-jauh datang dari
Formosa. Ini adalah tahun kedua
di mana mereka telah men-
dukung acara ini, dan mereka
telah memamerkan banyak
karya seni yang sangat kreatif
dan indah.” Selanjutnya dia
memuji kata-kata mutiara Guru
“Saya Memiliki Sebuah
Mimpi,” dan berkata, “Seperti
Maha Guru Ching Hai, saya
berharap supaya dunia kita
dapat memiliki kedamaian yang
abadi dan tidak ada lagi
pembunuhan, dan setiap anak
dapat tumbuh dalam suasana
yang aman dan harmonis.”
Setelah upacara Penyalaan
Lampu, Hakim Lee dan istrinya
mendatangi lagi stan Asosiasi
dan berfoto dengan para inisiat.
Pasangan itu juga berhenti di

Pohon Pengharapan (Wishing
Tree) yang didirikan oleh para
praktisi. Bapak Lee menu-
liskan keinginannya yang
tulus di sebuah kartu “Ke-
sehatan yang baik untuk
semua orang dan keselamatan
untuk setiap rumah.”

Banyak penduduk
setempat yang mengunjungi

Festival Lentera Kinmen 2006 :
Cahaya Ilahi Menerangi Alam Semesta

Oleh Grup Berita Kinmen (Asal dalam bahasa Cina)

[Kinmen] Dari tanggal 12 hingga 14 Februari 2006,
Festival Lentera tahunan diselenggarakan di Kinmen yang
merupakan sebuah pulau di lepas pantai Formosa. Center Kinmen
dari Asosiasi Internasional Maha Guru Ching Hai diundang
kembali oleh Kinmen Cultural Affairs Bureau (Kantor Urusan
Kebudayaan Kinmen) untuk ikut serta dalam acara yang bertema
“Cahaya Tuhan Menerangi Alam Semesta.”

Festival ini diselenggarakan di Museum Kebudayaan pulau
itu yang merupakan sebuah tempat bersejarah yang terpelihara
dengan baik. Rekan-rekan inisiat menghias tempat acara dengan
Lampu Panjang Umur Guru. Lampu-lampu itu membuat efek
cahaya yang indah pada lukisan-lukisan Guru. Susunan gorden
yang berwarna-warni dan bermacam-macam pohon bonsai
diperagakan oleh Kantor Kehutanan setempat. Juga, kedua sisi
pintu masuk dan bagian atap Museum dihiasi dengan lampu-lampu
Natal. Lautan wana-warni dan lampu-lampu berkilauan yang
digabungkan dengan cahaya Lampu Panjang Umur Guru telah
menciptakan gambaran yang sempurna tentang Kerajaan Surga!
Saat menyaksikan peragaan ini, pegawai dari Museum Kebudayaan
merasa sangat terpesona sehingga tidak dapat menemukan kata
pujian yang cukup untuk kebesaran Maha Guru Ching Hai!

Sebelum Upacara Penyalaan Lampu di Festival itu, Hakim
Wilayah Kinmen - Lee Juh-feng, dan istrinya tiba di tempat acara
dan didampingi oleh banyak pejabat beserta pegawai setempat.
Dia berjalan langsung menuju stan pameran Asosiasi Internasional
Maha Guru Ching Hai. Pak Hakim sangat menghargai setiap karya
Guru dan membaca riwayat hidup Guru secara rinci. Ketika dia
sampai pada foto Guru yang mengandung pesan “Saya Memiliki
Sebuah Mimpi,” dia benar-benar berdiri tak bergerak dan
memandang pada foto itu selama beberapa saat sehingga Direktur
Kantor Kebudayaan harus mengingatkannya, “Kita akan terlambat
pada Upacara Penyalaan
Lampu!” Setelah itu Hakim
Lee benar-benar tersadar dan
berkata, “Saya akan kembali
lagi.” Setelah dia berjabat
tangan dengan setiap rekan
inisiat, dia menambahkan,
“Anda telah bekerja keras!
Anda telah melakukan usaha
yang besar!” Kemudian dalam

Lintasan Peristiwa
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stan pameran Asosiasi Inter-
nasional Maha Guru Ching Hai
merasa tersentuh dan enggan
untuk pergi. “Lampu Panjang
Umur yang dirancang oleh
Maha Guru adalah satu-satunya
di dunia ini!” seru salah satu
tamu dengan penuh emosional.
Dan beberapa tamu yang lain
berdiri di depan foto Guru
dengan telapak tangan tertutup
dan dengan lembut mengulang
“Saya Memiliki Sebuah
Mimpi.” Lampu Panjang Umur
yang berjudul “Panjang Umur”
yang berhiaskan batu-batu
warna-warni serta dibuat dalam
bentuk kura-kura yang bagus,
sangat disukai oleh anak-anak
dan dipuji oleh orang dewasa.

Tamu istimewa lain
pada hari pertama Festival
adalah Li Jin-zi yang meru-
pakan Wakil Direktur Kantor

Kesehatan Kinmen. Dia sangat terkesan dengan foto Guru dan
kipas yang dilukis-Nya. Dia melihat ceramah DVD Guru untuk
waktu yang lama serta membawa pulang sebuah buku contoh dan
sebuah salinan Majalah Berita. Pada keesokan harinya ia datang
kembali untuk belajar Metode Kemudahan. Sebagai tambahan,
Direktur Kantor Kesehatan Kinmen, Bapak Chen Tian-shun datang
dengan keluarganya dan membaca buku-buku Guru dengan penuh
perhatian selama lebih dari satu jam sementara istrinya menonton
DVD Guru dengan minat yang besar. Anak perempuannya sangat
menyukai Majalah Berita, dan para inisiat lalu memberikan
beberapa majalah kepadanya. Banyak tamu lain yang berkata
kepada para saudari dan saudara bahwa mereka berharap untuk
dapat melihat karya seni Guru yang indah dan penuh arti setiap
tahun.

Selama Festival, wartawan dari United Daily News, Kinmen
Daily News, dan Stasiun TV Sanlih, CTI, TVBS, dan Ming Cheng
datang ke stan pameran Asosiasi untuk mengambil foto,
wawancara, dan meminta keterangan tentang arti dari setiap Lampu
Panjang Umur. Setelah mempelajari ajaran Guru, banyak dari
penduduk setempat yang meminta untuk mempelajari Metode
Kemudahan atau menerima inisiasi ke dalam Metode Quan Yin.
Selain itu, para inisiat menyebarkan beberapa ribu selebaran
“Hidup dengan Cara Berbeda.” Para tamu yang hadir dengan
gembira menerima selebaran itu, dan beberapa orang bahkan
meminta buku contoh, Majalah Berita, dan nasihat tentang pola
makan vegetarian.

Demikianlah, melalui kerja keras dan kerja sama yang
penuh kasih yang dilakukan oleh rekan-rekan inisiat di Formosa,
Kinmen, dan Cina; maka keikutsertaan Asosiasi pada Festival
Lentera Kinmen terbukti sangat berhasil. Dan semoga
kebijaksanaan dan cahaya cinta kasih menyala di dalam diri para
tamu, sebagaimana mereka menghargai Lampu Panjang Umur
Guru.

Untuk mengimbangi peningkatan rohani yang terus berlangsung di planet ini, center
setempat dari Asosiasi Internasional Maha Guru Ching Hai mengadakan lebih banyak dan semakin
banyak seminar video dan kegiatan berbagi Kebenaran lainnya.

Anda dipersilakan untuk bergabung dalam kegiatan ini bersama teman dan sanak keluarga
Anda. Untuk jadwal terbaru dari kegiatan kami, silakan kunjungi situs berikut ini:

http://www.Godsdirectcontact.org.tw/eng/latest_news/events-datebook.htm
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Usaha Berbagi Pesan “Hidup dengan Cara Berbeda”
ke Seluruh Dunia

Prihatin akan berjangkitnya wabah penyakit yang berulang kali menimpa umat manusia
dan hewan, Guru menawarkan solusi mendasar atas masalah ini dengan merancang selebaran
yang berjudul “Hidup dengan Cara Berbeda”. Selebaran ini dibuat dengan tujuan untuk mengingatkan
orang-orang agar memilih diet vegetarian dan menghentikan pembunuhan demi menanggulangi
krisis kesehatan dunia dan menyelamatkan sesama makhluk hidup. Guru juga menginstruksikan
seluruh inisiat untuk berbagi pesan ini dengan semua saudara-saudari di seluruh penjuru dunia.
Sebagai tanggapannya, para praktisi telah memprakarsai segala usaha untuk berbagi pesan kasih-
Nya. Di bawah ini adalah liputan berbagai aktivitas yang berhubungan dengan proyek ini di berbagai
negara.

Laporan dari Finlandia

Mempromosikan Proyek Guru
"Selamatkan Hewan" dan Gaya Hidup Vegetarian

Oleh Jussi Pohjolainen, Helsinki

[Helsinki] Setelah menerima pamflet “Hidup dengan Cara Berbeda”, inisiat Finlandia memulai
proyek penyelamatan hewan ini dengan mencetak pamflet berwarna untuk dibagi-bagikan.

Para inisiat menempelkan pamflet di papan pengumuman dan di perpustakaan, rumah makan,
universitas, pusat belanja, pasar swalayan, dan di tempat-tempat lainnya di beberapa kota di Finlandia,
termasuk Ibu Kota Helsinki, sehingga orang-orang yang lewat dapat mengetahui manfaat positif diet
vegetarian bagi kesehatan dan mempertimbangkannya untuk turut menyelamatkan kehidupan hewan.

Di banyak lokasi, orang-orang sangat senang melihat pamflet yang indah di dinding mereka.
Pada suatu area yang tidak memungkinkan untuk menempelkan pamflet, pihak yang berwenang dengan
hangat memberikan dukungan dan memberikan saran tentang lokasi lain yang sesuai untuk memasang
pamflet tersebut.

Mula-mula hanya beberapa inisiat yang terlibat dalam kegiatan ini, tetapi sekarang semakin banyak
saudara-saudari sepelatihan bergabung dengan senang hati dan menjalankan tugas mulia ini dengan
mengulurkan cinta kasih dan perhatian mereka kepada sesama makhluk hidup dan membawa lebih banyak
energi positif ke dalam dunia.

Menciptakan Komunitas Global Vegetarian
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Laporan dari  Kosta Rika

Menyelamatkan Manusia dan Hewan dengan

Menganjurkan Gaya Hidup yang Berbelas Kasih
Oleh Laura Chen, San Jose (Asal dalam bahasa Spanyol)

[San Jose] Menanggapi seruan Guru untuk menganjurkan
“Hidup dengan Cara Berbeda” dan sekaligus menyelamatkan nyawa
hewan dan menghindari wabah penyakit, pada bulan Februari 2006 para
inisiat Kosta Rika mulai membagikan pamflet dengan menggunakan
buku panduan untuk menentukan tempat-tempat di mana mereka akan
bekerja. Para praktisi berencana untuk memulainya dari kota San Jose,
kemudian kota-kota lain yang banyak penduduknya dan akhirnya
memfokuskan usaha mereka ke beberapa pedesaan.

Tim kerja menggunakan beberapa metode distribusi, sebagai
contoh, membagikan pamflet di stasiun bus, bank, taman, pasar, dan
mesin ATM, dan di tempat-tempat yang mengadakan aktivitas budaya
dan olahraga. Sebagai tambahan, para inisiat menempatkan pamflet di
mobil-mobil, kotak surat, pusat belanja, papan pengumuman, toko
makanan makrobiotik dan vegetarian, toko roti, apotek, dan berbagai
tempat lainnya. Selain itu, tim menerbitkan pamflet dalam majalah
berbahasa Cina dan membagikan ke teman-teman sejawat dan
mengirimkannya dengan email ke seluruh keluarga dan teman.

Akhirnya, para saudara-saudari mengirimkan poster dan pamflet
“Hidup dengan Cara Berbeda” kepada rekan-rekan inisiat di Panama,
Honduras, dan Nikaragua dan berencana untuk menerbitkannya di
beberapa buletin lokal di Kosta Rika. Para inisiat terus mendapatkan
gagasan baru untuk lokasi dan cara-cara penyebaran selebaran. Mereka
sangat senang mengerjakan proyek ini, karena dengan demikian mereka
menerapkan ajaran Guru dalam tindakan nyata.

Laporan dari Cile

Bersama-sama Mempromosikan Gaya Hidup Sehat
Oleh Grup Berita Santiago, Cile (Asal dalam bahasa Spanyol)

[Santiago] Pada hari Sabtu, tanggal 18 Februari 2006, setelah meditasi kelompok di Center
Santiago, para inisiat setempat bersemangat penuh untuk membagikan pamflet “Hidup dengan Cara
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Berbeda” di sekitar kota, merasakan kebahagiaan besar sekaligus
meningkatkan kualitas hidup manusia dan teman-teman hewan yang
cantik.

Syukur atas karunia Guru, usaha penyebaran pamflet berjalan
lancar dan sukses. Pada saat yang bersamaan, para inisiat dari kota
Rancagua, yang terletak satu setengah jam dari Santiago, juga
menyelimuti kawasan setempat dengan pamflet. Di samping itu,
kedua center juga mempublikasikan pamflet melalui Internet, dengan

mengirimkannya kepada teman-teman, keluarga, dan rekan kerja mereka.
Terima kasih, Guru, karena telah memberkahi para murid-Mu dengan tugas yang indah dan

mulia ini.

Laporan dari  Amerika Serikat

“Hidup dengan Cara Berbeda”
Memberikan Harapan di Tahun Baru

Oleh Grup Berita San Jose (Asal dalam bahasa Inggris)

[San Jose, CA] Tanggal 29 Januari 2006 adalah hari pertama
Tahun Baru Imlek - Tahun Anjing - menandai hari yang sangat khusus
bagi para murid di San Jose, yang merayakannya dengan membagi-
bagikan pamflet “Hidup dengan Cara Berbeda” kepada masyarakat
umum pada dua kegiatan liburan.

Yang pertama adalah Pawai Tahun Baru di pusat kota San
Jose. Saudara-saudari sepelatihan membagikan pamflet dengan
masing-masing membawa beberapa ratus lembar dan berjalan
berpasangan di berbagai jalan yang menjadi rute pawai untuk

membagikan pamflet kepada orang-orang. Kemudian, pada malam hari setelah pawai selesai, beberapa
saudari membagikan pamflet di Pasar Malam Tahun Baru Imlek yang diselenggarakan di pusat kota.
Seluruhnya sekitar 5.000 pamflet dibagikan pada hari itu.

Sebagai tambahan, pada tanggal 4 dan 5 Februari, para inisiat membuka stan pada Festival
Tet [Tahun Baru Imlek] San Jose ke-24, yang dihadiri lebih dari 50.000
orang. Sewaktu pengunjung memasuki pintu utama, mereka disambut
oleh senyuman para inisiat yang membagikan selebaran “Hidup
dengan Cara Berbeda”. Tepat di seberang stan inisiat, terdapat
kawasan yang luas dengan kursi-kursi yang disiapkan untuk acara
hiburan dan kegiatan olahraga. Di sini, alih-alih menikmati acara di
panggung, para pengunjung sering kali tertarik dengan stan inisiat
karena aura kasih dan kecantikan Guru, dan memutar kursi mereka
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untuk menonton ceramah Guru sampai lama.
Di samping itu, seorang pria dari stan yang berdekatan dengan

stan inisiat mengunjungi stan Asosiasi beberapa kali dan mengatakan,
“Ibu saya baru pindah ke San Jose dari kota lain dan mendengarkan
ceramah Guru di radio setempat beberapa kali, dan sejak itu dia hanya
mau makan makanan vegetarian.” Maka, pria muda yang saleh ini
membeli buku masak “Supreme Kitchen Cookbook (Buku Masakan
Dapur Surgawi)” sebagai hadiah Tahun Baru istimewa bagi ibunya.

Komentar dari pria muda ini maupun pengunjung lainnya
sangat menyentuh. Contohnya, sepasang pria dan wanita berkata, “Kami sangat  menyukai acara
mingguan Guru sehingga kami berharap dapat mendengarkan ajaran-Nya setiap hari.” Dan banyak
lagi yang menyampaikan bahwa mereka merasa sangat terangkat saat mendengarkan suara indah
Guru yang membacakan puisi dalam bahasa Aulac, tetapi mereka tidak tahu alasannya.

Lebih lanjut lagi, seorang pria setengah baya melaporkan manfaat dari berlatih Metode
Kemudahan dengan berkata “Selama meditasi, saya masuk dalam samadi lebih dari dua jam, akan
tetapi rasanya hanya beberapa menit saja.” Juga, petunjuk batinnya menuntunnya untuk memperoleh
inisiasi Metode Quan Yin karena dia mengetahui bahwa Guru adalah satu-satunya Guru Tercerahkan
yang dapat membawanya kembali ke Kerajaan Tuhan. Sekarang, dia dengan gembira menantikan
inisiasi.

Kemudian, banyak tamu yang menceritakan manfaat yang mereka terima melalui ajaran
Guru yang ditayangkan di Internet, radio, televisi, seminar, festival, dan kegiatan masyarakat. Masukan
positif seperti ini menunjukkan bahwa Guru selalu berada di sisi kita dan di dalam hati kita, setiap
hari memberikan kita harapan dan kegembiraan. Terima kasih, Guru, karena telah membawa musim
semi abadi kepada kami!

Mempromosikan Petunjuk Guru
“Makan dengan Penuh Cinta Kasih”

Oleh Y-Me, Los Angeles (Asal dalam bahasa Inggris)

[Los Angeles, CA] Setelah menerima petunjuk Guru untuk menyebarkan brosur “Hidup
dengan Cara Berbeda”, para inisiat dari Los Angeles dengan segera menyebarkan brosur itu di
California bagian Selatan. Karena kawasan ini berpenduduk lebih dari 17 juta orang, para inisiat
berkesimpulan bahwa hantaran pos massal merupakan cara yang paling efektif untuk mencapai
banyak orang dalam waktu yang paling cepat. Maka, pada tanggal 15 Februari 2006, lebih dari
613.000 lembar selebaran dicetak di PennySaver, majalah berkala yang menampilkan iklan baris
dan iklan bisnis. Majalah ini dikirimkan ke komunitas tertentu di wilayah ini.

Sebagai tambahan, para inisiat mempublikasikan brosur itu pada bagian “Kesehatan dan
Keluarga” di surat kabar Orange County Register pada hari Minggu, tanggal 12 Februari 2006 dan
mereka merencanakan untuk mencetaknya juga di beberapa surat kabar besar lainnya dalam minggu-
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minggu berikutnya. Di antaranya adalah surat kabar New University dari Universitas California di
Irvine dan The Western Sun dari Perguruan Tinggi Golden West di Huntington Beach, California,
juga memasang pesan Guru.

Selain media cetak, para inisiat juga menggunakan cara inovatif untuk menyebarkan pesan
ini. Sebagai contoh, seorang saudara mempublikasikan brosur ini di Internet gratisan. Promosi ini
mencapai empat puluh kota utama di Amerika Serikat. Selain itu, ada juga yang meletakkan brosur
beserta puisi yang penuh inspirasi di papan pengumuman di kompleks apartemen dan perguruan
tinggi, serta hampir semua kotak surat di perumahan.

Lebih lagi, para murid juga mendistribusikan 395.000 selebaran berwarna ini di seluruh
kawasan Los Angeles dan sekitarnya. Sebagai contoh, pada tanggal 4 dan 5 Februari 2006, selama
perayaan Tahun Baru Imlek di salah satu kota di pinggiran kota LA – El Monte, para saudara dan
saudari membagikan banyak brosur kepada para pengunjung.

Melalui berbagai cara, para praktisi Los Angeles membantu umat manusia dan teman-teman
hewan kita dengan menanamkan gaya hidup yang lebih sehat dan penuh cinta kasih melalui pesan
Guru tentang “Makan dengan Penuh Cinta Kasih”. Dan mereka memberikan dukungan kepada yang
lainnya untuk membimbing teman dan keluarga mereka di jalan ini. Seperti yang disebutkan dalam
brosur “Hidup dengan Cara yang Berbeda”, “Tidak ada lagi pembunuhan, jadilah sehat dan pengasih.”
Jika kita dapat menjadi lebih sadar, perhatian dan ramah, maka kita dapat memastikan bahwa masa
depan akan menjadi semakin cerah dan menyenangkan bagi semua.

Menyebarkan Pesan Tuhan dengan Berbagai Cara

Oleh Grup Berita Austin dan San Antonio

[Austin/San Antonia, Texas] Setelah menerima tugas dari Guru untuk menyebarkan selebaran
”Hidup dengan Cara Berbeda” dengan berbagai cara yang mungkin, Center Austin dan San Antonio
mencetak 70.000 kopi selebaran tersebut. Sebanyak 30.000 lembar disebarkan ke perpustakaan,
toserba, restoran vegetarian, toko makanan kesehatan, dan sekolah. Selain itu, saudara dan saudari
secara terus-menerus menyalurkan selebarannya dari pintu ke pintu, di pusat perbelanjaan, di tempat
parkir, dan di jalan.

 Selain metode-metode konvensional, para inisiat juga mencetak selebaran berwarna seukuran
satu halaman penuh dan dipasang untuk iklan di koran warta komunitas Tieng Viet, dan U.S. Viet
Times. Salah satu inisiat juga membuat papan iklan “Hidup dengan Cara Berbeda” yang besar dan
bagus serta membawanya saat dia menyebarkan selebaran sehingga semua orang dapat melihat
pesan tersebut dari kejauhan. Selanjutnya, para praktisi juga menyebarkan pesan Guru ke seluruh
dunia melalui Internet dengan menyebarkan selebaran ke sejumlah forum diskusi. Di salah satu
forum yang populer, selebaran tersebut dibaca oleh beberapa ribu orang dalam satu setengah sehari,
dan beberapa orang merespons isinya dengan nada yang sangat positif.

Para saudara dan saudari dari Austin dan San Antonio berterima kasih kepada Tuhan atas
kesempatan yang begitu besar untuk berbagi pesan kasih universal Guru dan sangat berbahagia
karena dapat berpartisipasi dalam pekerjaan yang agung ini.
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Laporan dari Korea

Pendekatan dengan Berbagai Cara untuk
Mengembangkan Diet Penuh Kasih

Oleh Grup Berita Seoul dan Busan (Asal dalam bahasa Korea)

[Seoul/Busan] Setelah menerima instruksi Guru untuk
mempromosikan selebaran “Hidup dengan Cara Berbeda,” rekan-rekan
inisiat Korea segera mencetak 970.000 kopi selebaran yang disebarkan
dengan berbagai cara di sekitar Korea dalam jangka waktu dua bulan.

Selama musim Tahun Baru Imlek, beberapa inisiat menyebarkan
selebaran kepada orang-orang dalam perjalanan pulang liburan di stasiun
kereta api dan terminal bus cepat. Rekan-rekan lainnya setiap hari terus
membagikan selebaran sewaktu dalam perjalanan pulang kerja dan di
sekitar lokasi kediaman mereka.

Di Busan, inisiat setempat berbicara dengan seorang pejabat dari
Perusahaan Jembatan Layang Korea untuk menyebarkan selebaran tersebut di gerbang jalan tol, dan
setelah mempelajari isi selebaran tersebut yang bukan merupakan selebaran komersial dan hanya berisi
promosi untuk hidup sehat, maka pejabat itu menyetujuinya.

Selain itu, para inisiat yang terlibat dalam penjualan online menaruh salinan selebaran ke dalam
paket mail order yang mereka kirimkan. Rekan-rekan sepelatihan yang berprofesi sebagai guru menaruh
selebaran itu di majalah dinding sekolah, dan saudari-saudari sepelatihan yang merupakan ibu rumah
tangga membagikan selebaran di pusat perbelanjaan dan lokasi pameran dan membentuk kelompok-
kelompok yang tiap-tiap hari secara bergiliran melakukan distribusi di stasiun metro.

Saat membagikan selebaran, para saudari dan saudara banyak mendapat pengalaman yang menarik.
Sebagai contoh, anak-anak kecil merasa senang dengan gambar binatang di selebaran; dan orang-orang
dewasa dengan senang menanggapi pesan yang segar dan penuh kasih. Beberapa orang dari mereka
menanyakan kelompok yang bertanggung jawab membuat selebaran ini dan mencari informasi mengenai
Guru dan Metode Quan Yin. Karena itu, para inisiat pun mulai membagikan buku contoh beserta pamflet
kepada orang-orang yang menanyakan hal itu.

Alat komunikasi efektif lainnya yang dipakai oleh inisiat adalah Internet. Mereka memasukkan
gambar selebarannya ke dalam situs web, blog, dan komunitas online. Inisiat bahkan memperkenalkan
isinya ke buletin Blue House, kantor eksekutif dan tempat tinggal resmi Presiden Republik Korea, serta

Menteri Kesehatan dan Kese-
jahteraan Korea.

Selain itu, berkat ide
cemerlang inisiat untuk mengisi
halaman kosong selebaran dengan
daftar “Penerima Hadiah Nobel
dan Ilmuwan Vegetarian”, maka
informasi tersebut dicetak di
halaman belakang selebaran

Para inisiat melakukan pertunjukan dengan kostum binatang yang lucu untuk
menarik orang-orang yang lewat.

Anak-anak dengan riang berpose
dengan karakter binatang.
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untuk menarik orang-orang Korea yang sangat menekankan pendidikan
anaknya. Sebagai contoh, Park Seo-Young, presiden dari Yayasan Muda
Yook dan juga anak dari mantan presiden Korea, yang memulai Pusat
Anak-Anak di Seoul pada tahun 1970, setelah melihat selebaran “Hidup
dengan Cara Berbeda”, merasa isinya sangat informatif dan mengatakan
bahwa dia akan menyebarkan selebaran itu kepada 600 anak di
yayasannya.

Di samping itu, pada tanggal 26 Januari, sekelompok saudari-
saudara Seoul pergi ke pusat kota Seoul untuk menyebarkan ajaran Guru
tentang “Hidup dengan Cara Berbeda” di pertemuan yang berhubungan
dengan vegetarian. Mereka memasang banyak spanduk besar yang
menjelaskan berbagai alasan mengapa harus menjadi vegetarian, serta
poster yang berisi “Para Penerima Nobel dan Ilmuwan Vegetarian” dan
“Hidup dengan Cara Berbeda.” Para saudari-saudara juga menawarkan
berbagai makanan lezat yang berisi daging kedelai kepada khalayak
umum sehingga para pemakan daging dapat merasakan suatu pilihan
lain selain diet standar mereka. Beberapa orang merasa itu adalah daging
asli, akan tapi setelah menemukan bahwa itu dibuat dari kacang kedelai,
mereka sangat kaget dan sangat menikmatinya. Misalnya, seorang pria

mengatakan “Saya menyukai diet vegetarian, tapi kadang kala saya memakan daging hanya untuk
mendapatkan protein.” Setelah mempelajari bahwa protein kacang kedelai cukup untuk memenuhi
kebutuhan nutrisinya, dia menyadari bahwa itu sangat bagus untuk dirinya.

Komentar lainnya berasal dari salah seorang wanita karir setempat. ”Saya kira itu ayam sungguhan.
Rasanya sangat lezat dan membuat orang menyukainya. Makan daging itu tidak bagus karena mengandung
kolesterol tinggi. Makanan ini sangat baik karena proteinnya berasal dari kacang kedelai. Ini adalah suatu
perbuatan yang sangat baik untuk dilakukan. Terima kasih atas inisiatif ini. Saya mempunyai sebuah toko
di Stasiun Yongsan dengan tingkat keramaian yang tinggi. Saya mengundang kalian untuk datang ke toko
saya untuk mengiklankan makanan yang lezat ini ke orang-orang. Ini sangat baik untuk kesehatan.”

Karena “Hidup dengan Cara Berbeda” adalah sebuah proyek yang berkesinambungan, maka
Center Seoul membeli kostum lucu berbentuk anjing, babi, ayam, dan sapi. Para inisiat memakainya
untuk menarik perhatian orang yang lewat. Mereka yang menyukai binatang akan datang mendekat dan
mengatakan “Halo”. Hal ini secara alamiah membuat mereka menjadi tertarik dengan kampanye vegetarian.
Rekan-rekan inisiat yang mengenakan kostum juga memberikan ceramah
kepada khalayak umum tentang mengapa kita harus bervegetarian;
mereka juga melakukan pertunjukan yang menggambarkan penderitaan
binatang dan mengapa seseorang harus menjadi vegetarian.

Selanjutnya, dengan pengaturan Guru yang luar biasa, seorang
saudari-inisiat dari Mongolia yang telah menjadi seorang penyanyi
terkenal mengunjungi Seoul dan menyanyikan banyak lagu dalam bahasa
Inggris dan Mongolia selama kampanye berlangsung. Alunan musiknya
membuat suasana menjadi begitu ceria dan menarik perhatian banyak
orang serta membuat mereka menjadi semakin tertarik kepada cita-cita
“Hidup dengan Cara Berbeda”.

Demikianlah, para inisiat Korea melakukan banyak cara untuk

Sampel makanan vegetarian gratis

”Hidup dengan Cara Berbeda” dan
”Peraih Nobel dan Ilmuwan

Vegetarian” ditempel di 250 kereta
bawah tanah

Menciptakan Komunitas Global Vegetarian

Majalah Berita Maha Guru Ching Hai No 16418



Majalah Berita Maha Guru Ching Hai No 164 19

menyebarkan selebaran “Hidup dengan Cara Berbeda” tentang pentingnya gaya hidup vegetarian dan
terus bekerja dengan giat untuk menyadarkan masyarakat supaya lebih menghargai segala bentuk
kehidupan.

Laporan dari  Malaysia

Cita-Cita ‘Hidup dengan Cara Berbeda’
Mendapat Sambutan

Oleh Grup Berita Penang

[Penang] Untuk menanggapi permintaan Guru yang penuh kasih untuk berbagi pengetahuan
mengenai gaya hidup vegetarian yang menyehatkan dengan semua orang; pada bulan Februari 2006
rekan-rekan inisiat dari Center Penang, Malaysia mulai membagikan selebaran “Hidup dengan Cara
Berbeda” secara individu maupun kelompok.

Penang adalah sebuah kota metropolis dengan beragam budaya dan sebagian besar penduduknya
berasal dari ras Cina dan India. Penduduknya telah mengembangkan sikap keislaman yang bertoleransi
terhadap keragaman budaya tersebut. Dalam suasana yang santai, para inisiat pergi ke daerah kota yang
tinggi populasinya dengan membawa selebaran-selebaran yang dicetak dalam bahasa Melayu, Cina, dan
Inggris. Ketiga bahasa tersebut merupakan bahasa mayoritas dari penduduk Malaysia.

Di samping membagikan selebaran di pusat perbelanjaan dan toko-toko kecil, para saudara dan
saudari juga mengunjungi Rumah Sakit Umum Penang. Orang-orang di sana secara keseluruhan tampak
berminat untuk berubah menjadi vegetarian. Sewaktu membagikan selebaran, para inisiat memperoleh
pengalaman luar biasa dari para pasien, dokter, dan juru rawat; karena sekitar seratus selebaran yang
berisi “Hidup dengan Cara Berbeda” ini langsung diterima oleh pikiran dan hati mereka dalam waktu dua
puluh menit. Terlebih lagi, banyak orang yang mengacungkan jempol dan menandakan setuju dengan
isinya. Juga, salah satu dokter yang sudah bervegetarian dengan senang melihat pesan selebaran tersebut
sambil berkata, ”Ini harus dipromosikan lebih banyak dan banyak lagi. Kalian harus membanjiri rumah
sakit dengan informasi yang mencerahkan ini!”

Kemudian, pada tanggal 10 dan 11 Februari, sekitar seminggu setelah perayaan Tahun Baru
Imlek selesai, diadakan Festival Vegetarian Hindu Tahunan Thaipusam. Selama perayaan ini, ada sekitar
600.000 ribu umat dan turis yang berkumpul di area Penang yang dikenal sebagai Air Terjun Georgetown
untuk merayakan atau melihat perayaan Thaipusam. Sepanjang jalan
menuju area, jalan-jalan dipadati dengan arus manusia sehingga arus
kendaraan pun ditutup. Di pinggir jalan terdapat deretan “pandals” atau
warung sementara yang menyediakan minuman segar dan makanan
vegetarian murni secara gratis.

Selama acara, para inisiat membagikan tidak terhitung banyaknya
selebaran di pusat perayaan, dengan harapan dapat menjangkau sebanyak
mungkin rekan–rekan senegara mereka yang mempunyai pikiran yang
terbuka dan mempunyai potensi untuk beralih menjadi vegetarian
selamanya sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kondisi umat
manusia dan makhluk hidup lainnya di dunia binatang.
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Berbagi Kasih ke Luar Negeri Melalui Brosur ‘Hidup
dengan Cara Berbeda’

Laporan gabungan oleh Grup Berita Formosa (Asal dalam bahasa Cina)

Untuk berbagi pesan kasih Guru dengan masyarakat luas, rekan-rekan sepelatihan dari Formosa
telah mendistribusikan pamflet ke seluruh pulau di negara mereka, dan pada bulan Januari hingga
Februari 2006, mereka telah menyebarkan pesan Guru ke negara-negara yang tidak memiliki Center
Quan Yin seperti Bangladesh, Mesir, Fiji, Guam, dan Kamboja. Kegiatan dari para inisiat tersebut
mendapatkan tanggapan, pujian, dan bantuan yang positif dari penduduk setempat.

Bangladesh

Bangladesh terletak di bagian Timur Laut India
dan merupakan salah satu negara dengan tingkat
kepadatan penduduk yang tinggi di dunia. Karena
negara tersebut bukanlah suatu negara tujuan wisata
yang populer, maka atas saran dari agen perjalanan
mereka, para inisiat meminta pertolongan Bapak Bian,
seorang pengusaha dari Formosa yang tinggal di negara
itu. Bapak Bian mengatur penginapan untuk para inisiat
dan pada tanggal 27 Januari dia menjemput para inisiat

di Lapangan Udara Zia di Dhaka, ibukota negara tersebut. Pada pagi hari berikutnya, karena dibatasi oleh
waktu dan pengangkutan, dengan cepat para inisiat merencanakan untuk hanya mengedarkan pamflet-
pamflet tersebut di kota Dhaka yang berpopulasi tiga puluh juta orang, dan di kota pelabuhan Chittagong,
kota terbesar kedua di Bangladesh.

Tempat perhentian pertama dari para inisiat adalah Universitas Dhaka. Mereka memecah menjadi
dua kelompok. Kelompok pertama terdiri dari dua pekerja medis yang secara kebetulan memilih fakultas
kedokteran di unversitas tersebut sebagai tempat tujuan pertama mereka. Saat anggota tim pekerja tersebut
melihat para calon perawat dan teknisi medis membaca dengan teliti selebaran Guru, mereka menyadari
akan besarnya pengaruh selebaran tersebut dalam mengubah pola makan seseorang. Saat mereka
meneruskan perjalanan mereka ke fakultas-fakultas lainnya, para inisiat bertemu dengan beberapa dosen
dan pengacara hukum. Mereka sangat terkejut saat mengetahui bahwa para saudara dan saudari inisiat
telah menempuh perjalanan yang sangat jauh hanya untuk membagikan pesan kasih dan kesehatan. Mereka
pun dengan sangat ramah memberikan kartu nama mereka lalu berkata, “Dengan senang hati kami akan
membagikan selebaran-selebaran ini kepada sahabat-sahabat kami.”

Turis sangatlah langka di Bangladesh, karena itu para inisiat menarik perhatian besar. Banyak
dari penduduk setempat yang bertanya dengan penuh rasa ingin tahu tentang negara asal mereka dan isi
selebaran. Juga, karena mengetahui bahwa maksud dari para praktisi adalah murni dan penuh kasih,
maka penduduk setempat merasa sangat tersentuh oleh usaha mereka. Beberapa penduduk setempat
dengan ramahnya menjabat tangan para praktisi dan menaruh tangan di dada mereka untuk menyampaikan
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pesan “Tuhan memberkati kalian.” Selain itu, untuk menunjukkan
dukungan mereka yang penuh kasih terhadap ide Guru, beberapa murid
sekolah dengan sukarela membantu penyebaran selebaran tersebut
dan menjelaskan isinya serta memberikan alamat email mereka dengan
harapan akan menerima informasi yang lebih banyak tentang Guru
dan Asosiasi-Nya. Kelompok inisiat yang kedua pergi ke pasar yang
penuh dengan orang. Setelah mereka mendengar penjelasan seorang
saudari-inisiat tentang isi selebaran tersebut, seorang wanita tua
merangkulnya dengan penuh perasaan dan berkata, “Anda sangat
menakjubkan! Anda telah membawa pesan yang sangat berharga untuk
kami!” Beberapa orang yang lain kelihatannya tidak mengerti mengapa
babi yang ada dalam selebaran tersebut berkata “Saya mencintaimu!”
Dan saat para inisiat menjelaskan bahwa itu adalah tanggapan yang
penuh rasa terima kasih kepada umat manusia karena tidak menaruh
dagingnya ke atas meja makan, maka penjelasan ini membuat para
penanya tertawa terbahak-bahak.

Pada hari ketiga, para murid membagikan selebaran di pusat
kota Dhaka di mana kerumunan besar orang berlalu lalang di sekitar
stasiun bus dan pusat-pusat perbelanjaan. Karena itu, 10.000 selebaran
terdistribusikan hanya dalam beberapa jam saja. Bahkan para polisi
juga membaca selebaran tersebut dengan penuh minat, dan seke-
lompok anak-anak dengan sepenuh hati menunjukkan jalan bagi para
inisiat untuk mendistribusikan selebaran. Mereka dengan penuh
semangat memberitahu para inisiat jika ada orang yang lewat dan
belum menerima selebaran tersebut. Sangat sering, dari jarak yang
jauh, para pejalan kaki di seberang jalan akan berusaha menyeberangi
jalan yang ramai atau datang ke tim pekerja untuk mendapatkan
selebaran. Dengan pengalaman ini, seorang saudara-inisiat berkata,
“Saya sepertinya pernah mengalami hal ini dalam mimpi,” dan seorang
saudari inisiat muda mengungkapkan perasaan yang serupa. Ke-
lihatannya, perjalanan itu terbukti telah diatur oleh Tuhan
sejak lama!

Setelah bekerja di Dhaka, para praktisi
melanjutkan perjalanan ke Chittagong, di mana
area pantai tersebut sangatlah padat dengan orang
sehingga selebaran-selebaran itu amat cepat
terbagi habis, dan memberikan suatu
pemandangan yang amat mengesankan.
Kemudian, saat tim tersebut pergi ke
Universitas Chittagong, beberapa maha-
siswa menuntun mereka ke gedung
administrasi sekolah untuk membagikan
selebaran, dan mereka disuguhi teh susu
di kantor rektor. Waktunya sangat tepat

karena saat itu kerumunan
mahasiswa dalam jumlah yang
besar hendak memasuki uni-
versitas dan selebaran tersebut
kembali tersebarkan dengan
cepat.

Di Bangladesh  tim
pekerja melakukan survei ter-
hadap pembaca surat kabar dan
menemukan bahwa penduduk
kelas atas dan menengah ke-
banyakan berlangganan harian
yang berbahasa Inggris, sedang-
kan penduduk kelas menengah ke
bawah yang merupakan bagian
terbesar dari populasi penduduk
membaca surat kabar dalam
bahasa Bengali, akan tetapi hanya
sedikit saja yang mampu berlang-
ganan surat kabar tersebut.
Karenanya, para inisiat memu-
tuskan untuk memasang iklan
pada halaman depan surat kabar
Inggris, dan juga mencetak ribuan
salinan kopi selebaran tersebut ke
dalam bahasa Bengali untuk di-
distribusikan oleh Bapak Bian
dan sahabat-sahabatnya kepada
penduduk kelas menengah ke
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bawah di seluruh negeri tersebut.
Sebagai kesimpulan, perjalanan ke Bangladesh itu penuh

dengan kejutan-kejutan. Semua peserta merasakan berkah dan
kepedulian Guru serta menyadari bahwa mereka hanyalah alat yang
dipakai oleh Tuhan. Melalui pamflet “Hidup dengan Cara Berbeda,”
banyak penduduk Bangladesh yang menjadi paham akan manfaat dari
pola makan vegetarian, dan para inisiat berharap agar alamat situs
Asosiasi Internasional Maha Guru Ching Hai yang tercetak dalam
selebaran-selebaran tersebut akan dapat memperkenalkan Metode
Quan Yin dengan lebih baik kepada mereka dan membawa lebih
banyak Cahaya Ilahi ke negara mereka.

Mesir

Pada tanggal 4 dan 11
Februari, dua puluh enam orang inisiat
pergi ke Mesir. Mereka dibagi ke
dalam dua kelompok. Sebelum per-
jalanan tersebut, para anggota tim
pekerja membaca informasi tentang

penduduk, adat kebiasaan, dan iklim
negara tersebut. Para inisiat kemudian

menyadari bahwa ini merupakan suatu misi yang menantang,
meskipun demikian, mereka tetap melakukan perjalanan dengan
keyakinan bahwa “Tuhan akan mengatur segalanya.”

Agen perjalanan dari para inisiat memesan tiket pesawat dan
hotel, tetapi tidaklah mengatur transportasi dari lapangan udara
setempat ke hotel mereka. Tetapi, secara kebetulan, pada hari
kedatangan mereka, seorang pemandu wisata dari Formosa membantu
mereka mendapatkan transportasi ke hotel dan seorang pemandu lokal.
Para inisiat sangatlah bersyukur kepada Tuhan atas pengaturan-Nya
itu. Dan pada kesempatan lain dalam peristiwa tersebut, pemilik hotel
mengungkapkan keprihatinannya tentang jalur perjalanan yang akan
ditempuh para inisiat dan karenanya mereka menerima usulnya untuk
membiarkan manajer humas hotel tersebut merencanakan jalur yang
lebih sesuai dibandingkan dengan jalur yang telah direncanakan
sebelumnya. Sekali lagi mereka berterima kasih pada Tuhan atas
pengaturan-Nya.

Kelompok pertama inisiat menetap di dekat Kairo, sementara
kelompok yang kedua pergi ke Aleksandria di bagian Utara dan ke
Aswan dan Luxor di bagian Selatan. Pada tanggal 5 Februari,
kelompok pertama mendistribusikan pamflet di lapangan Maydan al-
Atabah yang merupakan tempat perbelanjaan yang paling ramai di

Kairo, di mana orang-orang
menerima pamflet-pamflet ter-
sebut dengan tangan terbuka dan
beberapa di antara mereka bahkan
datang untuk mendapatkan pam-
flet tersebut. Karenanya, 3.000
lembar pamflet dapat habis
dibagikan dalam waktu satu jam.
Kemudian, saat melewati Uni-
versitas Kairo, tim pekerja
memperhatikan adanya keru-
munan besar mahasiswa di bagian
luar pintu masuk, oleh karena itu
mereka berhenti dan membentuk
tiga kelompok untuk men-
distribusikan selebaran-selebaran
tersebut. Pada lokasi yang paling
ramai mereka sekali lagi me-
nyaksikan sifat orang-orang
Mesir yang bersemangat dan
penuh rasa ingin tahu. Karena
para inisiat tidak diizinkan untuk
berada dalam kampus, sejumlah
besar mahasiswa menjulurkan
tangan mereka keluar dari dalam
pagar untuk mendapatkan pamflet
tersebut. Dan setelah membaca
isinya dengan seksama, banyak
yang menengok serta meng-
acungkan jempol kepada para
inisiat sambil berkata, “Ini hebat!”

Dalam beberapa hari
berikutnya, tim pekerja juga
mengunjungi beberapa tempat
perbelanjaan yang ramai, seperti
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pasar Khan al-Khalili dan pasar
Suq al-Nahhasin, sekolah-
sekolah, dan stasiun kereta api
bawah tanah. Orang-orang sering
memberikan acungan jempol dan
memuji para inisiat karena telah
melakukan hal yang luar biasa.
Dan setelah menyelesaikan
pendistribusian selebaran, seke-
lompok penjaja keliling di sekitar
tempat tersebut dengan hangatnya
bertepuk tangan untuk para
saudara dan saudari inisiat,
meminta mereka untuk datang
kembali pada hari berikutnya.

Pada hari terakhir dari
perjalanan mereka, para inisiat
mengunjungi wilayah Imbaba
dekat pelabuhan sungai Kairo. Di
sana mereka menemukan ter-
minal bus dan mobil penumpang
dengan tempat-tempat perbe-
lanjaan yang ramai di dekat
terminal tersebut, dan kebetulan
sekolah baru saja usai untuk hari
itu dan segerombolan murid-
murid akan pulang ke rumah.
Banyak orang berkerumun dan
berharap untuk mendapatkan
selebaran itu. Bahkan supir-supir
bus dan mobil penumpang ter-
sebut berhenti untuk menda-
patkan selebaran. Oleh karena itu,
6.000 lembar pamflet habis
dibagikan dalam waktu satu

setengah jam.
Melalui usaha pendistribusian selebaran di Mesir, para inisiat

menjumpai sifat yang bersemangat dan bersahabat dari orang-orang
Mesir, di mana banyak yang memuji mereka karena telah melakukan
kerja yang baik. Mereka bahkan menggunakan bahasa Inggris untuk
menyambut para inisiat di negara mereka. Sesekali, orang-orang yang
pada mulanya menolak selebaran tersebut, kemudian datang kembali
dan meminta selebaran itu setelah mendengar isi dari selebaran
tersebut. Setelah mengetahui pesan yang terdapat dalam selebaran
tersebut, beberapa penjaja keliling setempat dan para anak muda
dengan sukarela ikut membantu pendistribusian dan menjelaskan
kepada orang-orang yang lewat. Selain itu, kapan pun mereka
mendapatkan masalah atau rintangan, para saudara dan saudari inisiat
senantiasa saling mengingatkan satu sama lain untuk berdoa meminta
berkah Tuhan. Untuk kasus-kasus seperti itu, apa yang kita butuhkan
adalah membuang segala prasangka dan berserah diri secara total
kepada daya kuasa Tuhan sehingga kita dapat memberi pelayanan
yang sepenuhnya dan berperan sebagai alat untuk menyebarkan
informasi tanpa-kekerasan yang mulia ini ke seluruh dunia.

Fiji

Fiji adalah sebuah negara
kepulauan yang memiliki lebih
dari 300 pulau di Pasifik Selatan.
Fiji mempunyai industri pariwisata
yang berkembang. Para kesem-
patan itu, tim kerja mendis-
tribusikan selebaran di daerah

Suva, ibukota negara tersebut. Kota Suva dihuni oleh sepertiga dari
populasi negara tersebut. Mereka juga mendistribusikan selebaran di
kota-kota yang berdekatan seperti Nausori, Nadi, dan Lautoka.

Pada tanggal 28 Januari, tim pekerja memulai usaha mereka
di pusat kota Suva. Mereka membagikan 8.000 selebaran di siang
hari itu juga. Pada hari Sabtu keesokan harinya, saat jalanan sangatlah
ramai, tim tersebut membagi diri menjadi dua kelompok untuk
menghemat waktu dan mempertinggi efisiensi. Kelompok pertama
yang beranggotakan tujuh orang tetap tinggal di Suva untuk
mendistribusikan sekitar 16.000 selebaran. Kelompok lainnya yang
terdiri dari tiga inisiat Formosa dan seorang rekan sepelatihan setempat
menggunakan taksi ke Nausori untuk mendistribusikan 8.000
selebaran. Pada hari Minggu, saat para penduduk setempat kebanyakan
pergi ke gereja, jalan-jalan sangatlah sepi dan toko-toko ditutup. Waktu
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luang ini digunakan oleh para
inisiat untuk beristirahat dan
menyusun rencana selanjutnya.
Dan pada hari keempat dari
kunjungan mereka di Fiji, para
inisiat melakukan perjalanan ke
Nadi dan Lautoka. Mereka
berharap dapat menemukan
banyak orang setempat yang
sedang pergi ke sekolah atau
bekerja. Saat mereka men-
distribusikan pamflet Guru,
pesan-Nya disambut dengan
hangat, dan 12.000 lembar
selebaran yang tersisa itu dapat
terdistribusikan habis di pagi itu
juga. Karenanya, syukur atas
berkah Guru, misi tersebut dapat
terselesaikan dalam waktu yang
sangat singkat.

Guam

Terletak di Pasifik Barat,
Guam adalah sebuah pulau yang
berukuran kira-kira dua kali
ukuran kota Taipei dan negara ini
menikmati sinar matahari se-
panjang tahun serta memiliki
penduduk yang lugu dan hidup
secara sederhana. Dari tanggal 3
s/d 6 Februari, para inisiat
mendistribusikan selebaran-

selebaran di Kantor Gubernur, pusat-pusat administrasi, terminal bus,
pasar-pasar, sekolah-sekolah, dan rumah sakit di pulau tersebut.
Kebanyakan dari penduduk pulau tersebut adalah umat Kristen yang
saleh dan dengan sukacita menerima selebaran-selebaran tersebut di
luar gedung gereja. Pada kesempatan itu, para inisiat bertemu dengan
seorang wanita yang bervegetarian penuh dan memiliki toko yang
menjual makanan vegetarian. Wanita itu sangat gembira saat
mengetahui bahwa ia memiliki pamahaman yang sama dengan para
praktisi dan ia dengan penuh semangat memberi nomor telepon dan
mengungkapkan keinginannya untuk mengunjungi mereka di suatu
waktu.

Saat mendistribusikan selebaran-selebaran tersebut, tim
pekerja juga bertemu dengan beberapa
guru yang penuh antusias dan dengan
senang hati mengajukan diri untuk
membantu mendistribusikan selebaran
tersebut di sekolah mereka. Dalam
perjalanan ini, sekitar 26.000 lembar
selebaran telah didistribusikan, dan iklan
tentang selebaran ini juga ditempatkan di
surat kabar lokal yang ternama. Mereka
berharap dapat menyampaikan pesan
selebaran tersebut ke penduduk Guam yang
lebih banyak.

Kamboja

Kamboja terletak di bagian selatan dari Semenanjung Indocina
dan bersebelahan dengan negara Au Lac, Laos, dan Thailand. Pada
tanggal 3 Februari, sepuluh rekan inisiat pergi ke ibukota Kamboja,
Pnom Penh dan menbawa sekitar 40.000 lembar selebaran yang
tercetak dalam bahasa Khmer. Begitu mereka tiba, tim pekerja
membagi diri menjadi dua kelompok. Kelompok pertama terdiri dari
dua orang dan pergi mengurus iklan di surat kabar setempat, sedangkan
kelompok lainnya yang terdiri dari delapan orang langsung pergi ke
pasar terbesar di kota tersebut, Pasar Sentral.

Agar dapat menyebarkan pesan tersebut secara luas, dini hari
berikutnya para praktisi menyewa sebuah mobil dan pergi ke
Battambang lalu memutari Danau Tonle Sap menuju ke Siemreap
sebelum kembali ke Pnom Penh melalui Jalur Bebas Hambatan no.5.
Tempat-tempat perhentian meliputi Kampong Chnnang, Pursat,
Battambang, Bamteay, Meanchey, Siemreap, Kampong Thom, dan
Kampong Cham di mana pamflet-pamflet  tersebut dengan cepat
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terdistribusikan pada setiap lokasi
dan hampir setiap orang dewasa
maupun anak-anak sangat
menghargai isi dari selebaran itu
dan membacanya dengan penuh
perhatian. Bahkah tidak ada satu
penduduk pun yang membuang
selebaran tersebut. Para pe-
ngendara sepeda motor juga
berhenti untuk mengambil sele-
baran tersebut dan membacanya
dengan seksama. Sangatlah
mengharukan saat melihat peri-
laku mereka yang penuh rasa
terima kasih dan kesungguhan!
Kadang-kadang saat kerumunan
orang terlalu banyak dan para
inisiat tidak dapat mendis-
tribusikannya ke semua orang
dalam waktu yang bersamaan,
orang-orang yang belum men-
dapatkan selebaran tersebut
dengan sabar menunggu di
samping atau akan kembali
kemudian untuk mendapatkan
selebaran tersebut. Kebanyakan
orang menerima selebaran
tersebut dengan kedua belah
tangan mereka dan dengan penuh
rasa hormat. Beberapa dari
mereka bahkan mengusap tangan
di baju mereka sebelum
mengambil selebaran tersebut
sambil tersenyum malu. Karena
itu, para inisiat sangat gembira
menyaksikan pesan dari Guru

yang sangat dihargai oleh orang-orang setempat.
Sebelum memulai perjalanan, tim pekerja telah menghubungi

Bapak Pan yang sangat ingin membantu orang-orang Kamboja. Selain
mengatur masalah pemandu wisata dan transportasi, ia juga mengurus
para inisiat dengan sangat baik selama perjalanan mereka. Ia
sesungguhnya adalah malaikat pelindung yang dikirim oleh Tuhan!
Bapak Huang dari Battambang adalah seorang kenalan dari Bapak
Pan. Dia menunggu para inisiat di jembatan selama beberapa jam
dengan sabar, dan yang lebih menyentuh lagi adalah karena ia harus
bersepeda sejauh 6 kilometer untuk sampai ke sana! Selain sangat
rendah hati dan jujur, Bapak Huang juga sangat mendukung ajaran
Guru tentang pola makan vegetarian, dan dengan panduannya, tim
pekerja mengunjungi banyak biara agama Buddha dan restoran
vegetarian di mana semua orang sangat senang membantu
menyebarkan pesan “Hidup dengan Cara Berbeda.” Saat men-
distribusikan selebaran tersebut di Pasar Battambang, para inisiat
bertemu dengan seorang guru Inggris yang masih muda yang
menerima semua aliran kepercayaan. Dan setelah mempelajari
selebaran Guru dengan seksama, ia setuju dengan ide Guru dan
mendapatkan orang-orang untuk membantu pendistribusian 3.000
lembar selebaran.

Di Siemreap, Bapak Pan membawa tim pekerja ke Taipei
Overseas Peace Services (TOPS) (Pelayanan Perdamaian Luar Negeri
Taipei), suatu badan yang mengabdi untuk mempromosikan
pendidikan non-konvensional, termasuk pelayanan kesehatan dan
medis bagi para pengungsi dan penduduk yang melarat di daerah
terbelakang. TOPS telah memilih 15 daerah yang termiskin untuk
meluncurkan proyek ini, dan setelah memahami maksud perjalanan
para inisiat, partisipan TOPS memutuskan bahwa mereka memiliki
pemahaman yang serupa, dan sangat bersukacita untuk membagi pesan
Guru dengan orang-orang di daerah tersebut. Juga, agar dapat
membantu saudara-saudari yang menderita kemiskinan di Kamboja,
para praktisi menawarkan kontribusi keuangan kepada wakil TOPS.

Demikianlah, meskipum kegiatan penyebaran pamflet “Hidup
dengan Cara Berbeda” di bulan Januari-Februari 2006 hanya ber-
langsung selama lima hari saja, akan tetapi semua aspek pekerjaan
itu berjalan dengan sangat mulus dan
usaha pendistribusian tersebut sangat
penuh dengan kebetulan-kebetulan
karena berkah kasih Guru sehingga
upaya tersebut menjadi pengalaman
yang berguna dan luar biasa bagi
murid-nurid dari Formosa dan setiap
orang yang terlibat.
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Tanggapan Tentang Kasih
Tuhan Mengirim Seorang Malaikat untuk Kami

Oleh “Melon Seed’, Taoyuan, Formosa (Asal dalam bahasa Cina)

Dalam perjalanan saya baru-baru ini ke Bangladesh untuk mendistribusikan pamflet “Hidup dengan
Cara Berbeda” dengan sekelompok inisiat dari Formosa, saya dan teman-teman dalam tim pekerja dibantu
oleh Bapak Bian yang merupakan umat Kristen yang saleh dan pemilik dari perusahaan bahan bangunan
setempat. Selain menjemput kami di lapangan udara dan menempatkan kami di hotel yang aman yang
ditempati oleh kantor-kantor kedutaan asing, Bapak Bian juga menyisihkan waktu untuk menolong kami
mengurus masalah-masalah yang lainnya juga, termasuk mencetak ribuan salinan selebaran dalam bahasa
Bengali, menyewa mobil, melakukan pemesanan tiket pesawat untuk perjalanan lokal, dan membeli
kartu ponsel prabayar. Ia juga meminta manajer personel perusahaannya untuk mengurus kami dan
memahami akan susahnya menemukan makanan vegetarian di Bangladesh. Dengan penuh tenggang
rasa, dia mengizinkan para inisiat untuk menggunakan dapur dan beristirahat di lantai dua dari rumahnya.
Kami sangatlah takjub dan tersentuh saat menerima perlakuannya dan semua ketidakmudahan di negara
tersebut lenyap tanpa bekas. Kami yakin bahwa orang suci ini adalah seorang malaikat yang dikirim oleh
Tuhan.

Selain itu, semua inisiat sangatlah gembira dengan ruang hotel mereka yang luas yang dihias
dengan elegan di mana kami disambut dengan buket bunga segar yang baru saja dipetik beserta sebuah
keranjang buah pada tiap meja hias kami yang dipesan khusus oleh Bapak Bian untuk kami.

Pada hari ketiga dari perjalanan kami, Bapak Bian secara pribadi mempersiapkan makan siang
dan makan malam kami, dan sangatlah mengejutkan karena usaha pertamanya dalam memasak makanan
vegetarian menghasilkan makanan yang lezat, beraroma, dan menggiurkan. Kemudian, saat mengucapkan
doa sebelum makan malam, dia berkata, “Semoga Tuhan memberkati orang-orang ini dan memberikan
perjalanan yang aman dan sukses di Bangladesh, dan memungkinkan saya untuk memberi usaha yang
terbaik untuk menolong mereka menyelesaikan tugas dalam melayani orang banyak.” Kami semua merasa
sangat terharu saat mendengar kata-katanya, dan beberapa inisiat bahkan sampai berlinangan air mata.
Semangat Bapak Bian yang sangat murah hati dalam berkorban dan melayani itu sangatlah berharga
untuk dicontoh setiap orang.

Kata-Kata Mutiara

Kita adalah Satu
Disampaikan oleh Maha Guru Ching Hai, Budapest, Hongaria, 24 Mei 1999

(Asal dalam bahasa Inggris) Kaset Video #652

Setelah memperoleh kembali kebijaksanaan kita, maka setiap hari kita akan semakin bijak
dan penuh kasih, kita mungkin dengan sendirinya ingin membantu siapa pun yang datang kepada
kita. Kita akan merasa bahwa penderitaan orang lain sebagai penderitaan diri kita sendiri, dan kita
selalu ingin membawa kebahagiaan kepada setiap orang yang berhubungan dengan kita.
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Jendela Kehidupan Guru

Maha Guru Ching Hai - Model yang Tak Ada Bandingnya

dalam Hal Cinta Kasih terhadap Semua Makhluk Hidup

Oleh salah satu pengawal Guru
(Asal dalam bahasa Inggris)

Pada siang hari di bulan September 2005,
Guru menempuh perjalanan dengan helikopter
menuju sebuah tanah pertanian di daerah pinggiran
Hongaria Timur yang dulunya digunakan untuk
beternak babi dan binatang lainnya. Lahan pertanian
itu tidak terawat, sangat berantakan, dan kotor. Dekat
pintu masuk ada sebuah rumah jaga, dan di sebe-
lahnya adalah tempat yang rata dan luas dengan
dinding beton di sepanjang sisinya yang dulunya
dipakai untuk menyimpan mesin-mesin pertanian
yang sudah tua. Setelah mendarat, Guru keluar dari
helikopter dan melihat dua anjing kecil diikat dengan
rantai yang panjangnya tidak lebih dari dua-se-
tengah-meter dan sedang berbaring di depan rumah
jaga.

Area terbatas yang menjadi ruang gerak
anjing-anjing itu tertutup dengan kotoran dan di sisi
satunya terdapat sebuah rumah anjing yang tua dan
bobrok. Di sisi lain tempat itu dipenuhi dengan
kotoran anjing yang kelihatannya telah berada di
sana selama berbulan-bulan. Di depan makhluk
malang ini ada sebuah botol plastik kotor yang telah
dipotong setengah, dan di dalamnya berisi air yang

berbau busuk dan roti kering. Anjing-anjing itu
adalah anjing jenis bulu panjang keturunan Eropa
dan berada dalam kondisi yang sangat buruk, kurang
diberi makanan, kotor, dan berbau karena berbaring
di kotoran mereka sendiri.

Di sisi seberang dari tempat beton ini, Guru
dan para pengawal-Nya juga memperhatikan dua
dinding miring yang bersandar satu dengan lainnya
untuk membentuk sebuah celah perlindungan, dan
di depannya ada seekor anjing besar, berbulu pendek
yang kelihatannya seperti campuran anjing gembala
Jerman. Seperti anjing lainnya, dia juga diikat
dengan rantai yang panjangnya tidak lebih dari tiga
meter. Akan tetapi, anjing ini tidak mempunyai
rumah seperti yang lainnya dan mencari tempat
perlindungan di dalam celah yang dibentuk oleh dua
dinding beton dengan kedua sisi yang terbuka
sehingga angin dan hujan dapat berhembus masuk
ke dalam tempat perlindungannya. Di dalam celah
ini hanya ada kotoran dan lumpur, dan sama dengan
yang lainnya, ruang gerak anjing ini tertutup dengan
debu dan kotoran anjing. Sangat terlihat jelas bahwa
ketiga anjing ini, bagaimanapun, hanya buang air
besar di satu sudut wilayahnya supaya tetap bersih.

Bagi Orang Suci yang tingkat pen-
cerahannya tinggi, mereka telah memahami
sepenuhnya tentang permainan ciptaan, hidup
bertapa di gunung, jauh dari kehidupan dunia
adalah suatu kebahagiaan dan kebebasan
yang Mereka miliki. Akan tetapi, Mereka sering
memilih untuk mempertahankan keberadaan
Mereka di dunia ini untuk menolong dan
memberikan contoh kepada para makhluk
hidup. Oleh karena itu, kadang kala kita
diberkati dengan mendapatkan pandangan
sekilas tentang kehidupan Mereka, kata-kata
dan perbuatan Mereka yang mengangkat, dan
belajar dari Mereka.
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Akan tetapi, amat disayangkan, rantainya selalu
terseret di tanah dan menyebabkan kotorannya
tersebar di seluruh tempat sehingga dia tidak
mempunyai pilihan selain berbaring di atas ko-
torannya sendiri.

Guru terkejut dan jijik dengan peman-
dangan ini dan segera bertanya tentang siapa pemilik
anjing tersebut dan mengapa mereka dipelihara
dengan kondisi yang sangat tidak manusiawi ini.
Berikutnya, simpati di dalam hati-Nya terhadap
makhluk-makhluk yang menyedihkan ini mem-
bawa-Nya kepada anjing yang pertama; dan saat
Guru mendekat, anjing tersebut menggoyangkan
ekornya dengan riang dengan perasaan rindu dan
ingin tahu. Setelah Guru datang dan menepuknya,
dia segera memberikan kakinya dengan cara yang
manis dan jinak. Dan setelah melihat ekspresi cinta
dan kasih sayang ini, Guru mulai menangis karena
makhluk tersebut telah menunjukkan kepada-Nya
perlakuan yang baik meskipun orang lain telah
memperlakukan dirinya tanpa perasaan. Guru
kemudian memberikan semua makanan yang Ia
miliki kepada anjing-anjing tersebut dan juga
memberikan air bersih kepada mereka.

Tanah pertanian itu telah ditinggalkan dan
pada saat itu tidak ada orang yang bisa ditanyai
mengenai identitas dari pemilik anjing tersebut.
Lalu, pada saat itu juga Guru memutuskan bahwa
sesuatu harus dilakukan untuk membuat hidup
anjing-anjing itu menjadi lebih baik. Walaupun Guru
tidak menyiapkan diri untuk menghadapi situasi
seperti itu dan masih mempunyai banyak masalah
penting lainnya yang harus diurus, akan tetapi Ia
menundanya hanya untuk menghabiskan waktu
dengan makhluk-makhluk yang malang ini.
Selanjutnya, Guru meminta salah satu pengawal-
Nya untuk pergi dan membawa segala jenis
makanan enak untuk anjing-anjing itu, termasuk
berbagai jenis keju, sosis vegetarian, daging
vegetarian, makanan anjing organik yang vege-
tarian, tulang hijau, biskuit susu, dan biskuit anjing.
Guru mengatakan bahwa mereka harus diberi
makan sebanyak mungkin sesuai dengan kemam-
puan mereka. Lalu, Guru meminta pengawal-Nya
untuk menulis surat kepada pemilik anjing dan
memintanya agar mereka dirawat dengan baik dan
mereka dibebaskan dari rantai mereka paling tidak
sekali dalam sehari sehingga mereka tidak perlu

berbaring di kotoran mereka sendiri. Guru juga
mengatakan dalam surat-Nya bahwa jika si pemilik
tidak menyukai anjing tersebut, maka ia tidak harus
memelihara mereka dan dapat menaruh mereka ke
tempat penampungan anjing yang baik sehingga
mereka dapat menemukan sebuah rumah yang
hangat dan penuh kasih.

Kemudian, atas permintaan Guru, sang
pengawal mengunjungi anjing-anjing itu beberapa
kali selama bulan berikutnya, menyediakan mereka
makanan dan minuman yang pantas. Tetapi, pada
setiap kunjungan, mereka tidak pernah bertemu
dengan orang yang bertanggung jawab untuk
merawat anjing-anjing tersebut dan rumah jaga itu
selalu kosong dan terkunci. Terakhir kali saat sang
pengawal datang untuk memberi makan anjing-
anjing itu, tiba-tiba muncul seorang wanita tua yang
bekerja di tanah pertanian dengan menggunakan
sepeda. Mereka bertanya kepadanya tentang pemilik
anjing tersebut dan dia berkata bahwa majikan
anjing-anjing itu adalah pemilik tanah pertanian.
Wanita itu juga menerangkan bahwa si pemilik tidak
pernah membiarkan anjingya bebas dari rantai
mereka, seperti yang Guru percaya, karena dia takut
jika mereka bebas, maka mereka akan pergi ke desa
tetangga dan menimbulkan masalah. Lebih jauh lagi,
dia juga mengungkapkan bahwa selain air dan roti
kering, anjing tersebut kadang-kadang menerima
daging, tetapi sang pengawal tidak dapat mene-
mukan jejak apa pun akan hal itu. Wanita itu
kemudian berjanji bahwa dia akan meneruskan surat
Guru kepada si pemilik mengenai kehidupan yang
lebih baik untuk anjing-anjing tersebut.

Bulan demi bulan berlalu, dan pada saat
Guru bercerita tentang anjing, Ia berharap agar si
pemilik akan mengikuti nasihat-Nya dan bersikap
lebih manusiawi terhadap binatang peliharaannya.
Ketika musim dingin tiba dan temperatur mulai
turun di bawah nol derajat Celcius, Guru meng-
instruksikan pengawal untuk sekali lagi mengun-
jungi tanah pertanian tersebut, memeriksa apakah
hidup anjing-anjing tersebut telah berubah lebih baik
dan membawakan makanan untuk mereka. Dia juga
mengatakan bahwa jika situasi anjing tersebut tidak
berubah ke tingkat yang lebih layak, sang pengawal
harus membeli mereka dari pemiliknya.

Ketika sang pengawal tiba di tanah
pertaniaan, mereka sangat sedih saat mengetahui

Jendela Kehidupan Guru
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bahwa hidup anjing tersebut tidak
menjadi lebih baik bahkan menjadi
lebih buruk! Dari tiga anjing
yang ada sebelumnya, hanya
tinggal dua yang masih hidup,
yaitu satu anjing yang kecil
dan anjing yang besar. Anjing
kecil lainnya telah meninggal
dunia, mungkin karena ia
kelaparan dan terpapar di
udara yang dingin. Rantai
anjing kecil yang masih
hidup telah tergulung dan
sekarang panjangnya bahkan
hanya satu meter. Oleh
karena itu, dia bahkan tidak
bisa mendekati rumah anjing
yang dingin dan rusak atau
mangkuk air yang sudah
kosong dan sobek. Dia lebih
kurus dan bahkan lebih kotor
daripada sebelumnya. Kondisi
anjing yang lebih besar juga tidak
berubah. Bangunan beton berangin yang sama
masih merupakan perlindungan diri satu-satunya,
dan sayangnya, karena hujan deras akhir-akhir ini,
maka celah di mana dia tinggal menjadi lebih basah
dan kotor. Dan di sebelah celah itu berbaring seekor
babi muda yang sudah mati membeku yang
kelihatannya sengaja ditinggalkan di sana sehingga
anjing itu dapat memakannya. Akan tetapi, anjing
tersebut tidak menyentuh bangkai itu dan malah
dengan bahagia memakan keju dan sosis vegetarian
yang dikirimkan oleh Guru.

Kemudian, untungnya, setelah menghu-
bungi sang pemilik, sang pengawal bisa membeli
anjing-anjing itu; dan dalam perjalanan pulang,
mereka berkelakuan sangat baik. Yang kecil bahkan
tidur melekuk dalam pangkuan sang supir!
Selanjutnya, ketika Guru memanggil salah satu
pengawal-Nya untuk mengetahui situasi anjing-
anjing itu, Ia menangis sedalam-dalamnya karena
bahagia dan gembira, merasa sangat tersentuh
karena binatang tersebut pada akhirnya mempunyai
pangkuan untuk membaringkan kepalanya dan
dapat merasakan kasih manusia untuk pertama
kalinya.

Selanjutnya, Guru menginstruksikan bahwa

anjing-anjing itu segera dibawa ke
dokter hewan terbaik di wilayah itu
untuk pemeriksaan menyeluruh.
Dan setelah dokter hewan
memeriksa hewan-hewan itu
dan mengambil contoh darah
dari anjing yang lebih kecil,
dia menyimpulkan bahwa
kecuali karena kesehatan
yang buruk yang diakibatkan
oleh udara dingin dan lapar,
anjing tersebut bebas dari
penyakit. Ketika mereka
kembali ke rumah, Guru
mengarahkan sang pengawal
untuk memandikan dan
memotong bulu anjing yang

kecil. Akan tetapi, anjing yang
lebih besar tidak begitu ber-

untung. Dia mempunyai bau
yang tajam dan kuat yang berasal

dari luka di lehernya; dan setelah
memeriksa, dokter hewan itu menyadari

bahwa pengikat lehernya yang sangat lebar dan tipis
telah mengiris lehernya. Karena pengikat leher itu
selalu berada di leher anjing tersebut dan dia terus
bergerak, maka luka tersebut tidak pernah bisa
disembuhkan. Juga, cairan yang keluar dari luka
yang terbuka mengalir ke bulu anjing itu dan
menjadi busuk. Dokter hewan itu segera membius
anjing tersebut dan melakukan operasi untuk
menyembuhkan lukanya.

Berkat pertolongan Guru yang tepat pada
waktunya, operasi berlangsung dengan sukses, dan
luka besar sedang dalam proses penyembuhan.
Sementara itu, berdasarkan instruksi Guru, kedua
anjing mengikuti diet vegetarian yang sehat dan
kaya akan protein dan vitamin. Anjing-anjing itu
pada akhirnya menemukan kebahagiaan dengan
berjalan-jalan selama lima kali sehari dengan
“pengawal” manusia! Dan juga, melalui perhatian
yang penuh kasih dari Guru, hewan-hewan itu
sekarang beristirahat dalam lingkungan yang bersih
dan hangat di atas selimut dan bantal. Dan segera
sesudah mereka sembuh total dan kuat, mereka akan
dapat menemukan pemilik yang penuh kasih dan
rumah yang baik.

Ketika menceritakan pengalaman-Nya

Jendela Kehidupan Guru
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dengan anjing-anjing, Guru berkata, “Saya tidak
dapat menjaga jutaan anjing di seluruh dunia, akan
tetapi anjing-anjing yang saya temui dan
membutuhkan pertolongan, saya harus menjaga dan
menolongnya.”

Melalui perhatian dan kepedulian-Nya yang
penuh kasih untuk dua ekor anjing keturunan Eropa
ini, Guru telah memberikan sebuah contoh yang
mulia dan menyentuh dari sebuah cinta kasih untuk

kita semua ikuti. Walaupun mempunyai jadwal yang
sibuk dan pekerjaan yang terus-menerus, akan tetapi
Guru tetap dapat membantu membebaskan makhluk
hidup yang hanya berada dalam satu jangkauan
tangan dari kita. Ketika dalam diri kita telah
terbangunkan dan mempunyai kekuatan kasih pada
tingkatan ini, maka kita dapat mengikuti contoh
Guru dan mulai merasakan dunia kita akan menjadi
tempat yang lebih baik.

Surat Penghargaan

Surat dari Guru kepada Sir Paul McCartney
dan Heather Mills McCartney

Setelah melihat Paul McCartney dan istrinya pada berbagai liputan berita televisi dan media
lainnya dalam usaha mereka untuk membantu menyelamatkan hidup bayi-bayi anjing laut dan
memperjuangkan agar pemerintah Kanada mengubah undang-undang agar melarang pembunuhan
anjing laut demi mengambil bulunya (http://news.bbc.co.uk/1/hi/entertainment/4769628.stm), Guru
merasa sangat tersentuh oleh usaha mereka dan segera menulis sepucuk surat penghargaan
kepada mereka. Untuk penjelasan tentang kampanye amal dan kesejahteraan satwa Ibu McCartney,
silakan kunjungi: http://www.heathermillsmccartney.com/

  (Asal dalam bahasa Inggris)
 4 Maret 2006

Bapak Paul McCartney dan Ibu Heather Mills McCartney yang
terhormat,

Saya sangat tersentuh dengan berbagai usaha Anda yang keras
dan tekun; Anda pergi ke ujung dunia yang dingin untuk menghentikan
pembunuhan yang tidak manusiawi serta melindungi anjing laut yang
tidak berdosa.

Semua perbuatan baik ini pada gilirannya akan memberikan
pengaruh yang positif kepada seluruh dunia dalam memperlakukan
satwa lain di masa mendatang.

Wasalam,
Maha Guru Ching Hai

Jendela Kehidupan Guru
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Guru Berkata

Di masa depan, saya kira para
pemerintah dari semua negara nantinya
akan melakukan sesuatu yang serupa

kepada makanan, seperti yang sekarang
diterapkan pada rokok, di mana sebuah
peringatan dicetak pada sisi luar kemasan,
yang mengatakan hal-hal seperti “Rokok dapat

membunuh” atau “Rokok menyebabkan kanker
paru-paru dan memperpendek hidup Anda.”
Bila mereka melakukan itu, maka banyak orang
akan berhenti makan daging dan semuanya
akan menjadi vegetarian dalam waktu dekat.

Maka, saya menganjurkan para
pemimpin, organisasi, atau pemerintah agar

G:

Pemerintah Harus Mendidik Warga Negaranya akan
Bahaya Daging, Alkohol, dan Tembakau

Disampaikan oleh Maha Guru Ching  Hai, Surrey, Inggris, 8 Januari 2006
(Asal dalam bahasa Inggris)
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memperingatkan orang-orang atau paling tidak
membuat kewajiban untuk menempelkan
sesuatu seperti gambar seekor sapi mati di
dalam toko. Atau memutarkan film yang
menggambarkan seluruh proses penjagalan;
itu bahkan akan lebih baik, menjadikan orang-
orang sadar apakah itu yang mereka ambil dan
apa yang sesungguhnya mereka bayarkan. Jika
tidak, saya merasa hal ini seperti suatu
kebohongan jika daging yang dijual sudah tidak
memiliki bentuk lagi. Sebagai contoh, ayam
kadang kala dijual utuh, tetapi biasanya mereka
hanya menjual separuhnya atau dalam bentuk
potongan-potongan yang tidak menyerupai apa
pun. Anda t idak mel ihat cara mereka
memenggal kepala ayam yang masih hidup.
Anda tidak melihat cara mereka menggantung
sapi dengan satu kaki dan membiarkan darah
menetes satu demi satu ke lantai. Anda tidak
melihat cara mereka memotong tenggorokan
babi saat dia masih meronta-ronta dan kadang
kala mereka luput dan harus memotong ulang.
Orang-orang tidak menyaksikan itu. Ingat
ceramah saya yang berjudul Para Pahlawan
Sejati? (DVD #760)

S: Oh, ya, itu tentang persoalan ini juga.
Pemerintah Inggris saat ini juga berusaha
untuk membuat larangan merokok di tempat-
tempat umum.

Ya. Secara mengejutkan, Irlandia telah
melakukannya ter lebih dahulu.
Dapatkah Anda mempercayainya?

Irlandia adalah suatu negara dengan banyak
bar dan orang yang suka minum-minum, akan
tetapi mereka masih memiliki cukup akal sehat
untuk melakukannya. Beberapa negara lain
sedang memulainya secara bertahap dan
banyak negara lain lagi yang juga telah

mengikutinya. Bagus,
Ir landia! Baik bagi
negara itu. Saya sung-
guh merasa sangat

b a n g g a

karena merokok tidak baik bagi siapa pun; itu
sudah diketahui sejak lama. Sudah baik jika
ada peringatan pada kemasan, akan tetapi
masyarakat masih tetap membelinya. Maka,
melarang merokok di tempat-tempat umum
sedikitnya melindungi mereka yang tidak
merokok.

Tetapi kadang kala masih mengerikan.
Sebagai contoh, di hotel, saya menempati
lantai bebas rokok. Tetapi saya masih dapat
mencium asapnya di kamar mandi. Mengapa
tamu di kamar sebelah sembunyi-sembunyi
merokok? Mereka tidak memiliki rasa hormat
karena setiap hari seperti itu. Orang mungkin
mengira bahwa bila mereka masuk ke kamar
mandi maka itu sudah cukup baik, akan tetapi
asapnya masih beterbangan ke dalam kamar
mandi saya karena mereka menyalakan kipas
dan kamar-kamar di hotel biasanya saling
berhubungan. Kadang kala orang suka masuk
ke ruang bebas rokok untuk merokok. Mereka
hanya menunjukkan sikap suka melawan atau
seperti itu.

Maka, Anda t idak hanya harus
melarangnya, tetapi juga menjatuhkan
hukuman. Sebagai contoh, bila Anda merokok
di kamar kecil pesawat terbang, dendanya
2.000 dolar. Ini dapat berlaku di mana pun,
bahkan di hotel. Bila Anda tertangkap basah,
maka Anda harus membayar dendanya. Itu
cara yang harus ditekankan karena tidak cukup
membicarakannya saja. Orang-orang tidak
demikian tertib atau bermoral jujur.

Juga, mereka harus menempelkan label
pada botol minuman beralkohol seperti,
“Minuman beralkohol dapat membahayakan
otak Anda dan menyebabkan penyakit” atau
setidaknya “Minuman beralkohol membunuh”.
Sungguh-sungguh membunuh! Minum dan
mengemudi, membunuh ratusan ribu orang
setiap tahunnya di seluruh dunia. Semua orang
mengetahuinya.

Meskipun demikian, terbunuh bukanlah
hal yang terburuk. Sebagian orang lebih suka
mati daripada menjadi beban bagi keluarga dan
masyarakat atau menyebabkan penderitaan
dan dukacita bagi individu dan orang-orang
yang terlibat. Itu bahkan lebih buruk daripada
kematian. Tentunya, kita tidak ingin siapa pun
meninggal seperti itu, tetapi bukankah lebih
buruk jika Anda kehilangan lengan, kaki, atau
otak Anda dan berbaring di sana karena Anda

G:
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tidak dapat meninggal dan tidak dapat hidup?
Itu membebani masyarakat dan uang
pembayar pajak. Itu juga menyebabkan banyak
dukacita. Tetapi, bila Anda harus merawat
seseorang seperti itu dari hari ke hari, dapatkah
Anda bayangkan berapa banyak tekanan
psikologis yang akan diterima oleh para
anggota keluarga? Tidakkah itu lebih buruk
daripada kematian?

Dan juga, bagi anak-anak yang ayah
atau ibunya demikian, seperti tidak memiliki
apa pun, atau lebih buruk daripada tidak
memiliki apa pun. Mereka ke sekolah dan
semua orang menanyainya sehingga  membuat
mereka merasa tidak enak, malu, dan sedih.
Jadi, ada dampak psikologis dalam diri anak
yang ayahnya berbaring di rumah atau rumah
sakit seperti sayuran. Anak-anak tidak tahu
bagaimana menjelaskannya sehingga anak-
anak lain mengolok-olok mereka atau ayahnya.
Dapatkah Anda bayangkan hal-hal seperti ini?
Maka, itu bukan hanya sekedar sekarat.

Kita bukannya mendukung atau
menyukai kematian dalam kecelakaan lalu
lintas akibat mabuk; akan tetapi, dalam banyak
kasus keadaan seperti ini masih lebih baik
karena pengaruhnya nyata; tidak hanya bagi
para korban, tetapi juga bagi keluarga dan
teman. Bahkan membicarakannya saja sudah
menyebabkan kita merasa tidak nyaman, belum
lagi mengatakan penderitaan yang harus
ditanggung oleh kita atau anggota keluarga kita
bila kita mengalaminya.

Maka, saya kira pemerintah masih
belum melakukan yang terbaik. Mereka
seharusnya memberi label kepada setiap zat
yang berbahaya, setidaknya label itu dapat
dibaca oleh anak-anak. Sekarang mereka
melarang anak-anak dengan mengatakan,
“Jangan minum alkohol,” akan tetapi anak-anak
tidak mengetahui alasannya. Bila setiap botol
yang diambil terdapat tulisan, “Merusak otak
Anda,” atau “Mengurangi kecerdasan Anda”
atau “Mengganggu penalaran Anda dengan
cara apa pun,” sedikitnya anak-anak dapat
membaca dan mengatakan, “Ok, itu alas-
annya.” Bila hanya disebutkan di televisi atau
dicetak sekali pada surat kabar, maka anak-
anak tidak akan membacanya. Dan mereka
tidak memutar iklan ini setiap hari supaya anak-
anak dapat mengetahui bahwa alkohol itu
buruk. Mereka hanya menyuruh anak-anak kita

“Jangan minum.” Dan Anda tentu memahami
anak-anak: Mereka kuat dan pemberontak. Bila
Anda mengatakan tidak, mereka menyelinap
dan melakukannya dengan cara yang lain.
Mereka mungkin berusaha melakukannya
sendiri, mencurinya, atau saling menantang
untuk melakukannya. Mereka juga dapat pergi
ke kedai minuman untuk mendapatkannya.
Tidaklah baik. Mengapa mereka tidak me-
nempelkan label atau peringatan? Sebutkan
alasannya, seperti yang mereka lakukan pada
rokok. Setidaknya sebagian orang akan ber-
henti minum, atau anak-anak mengetahui dari
awal bahwa ini sungguh-sungguh buruk.

S: Guru, saya kira pemerintah tidak sungguh-
sungguh berusaha 100%; mereka khawatir
akan kondisi perekonomian, karena cukai rokok
merupakan sumber pendapatan yang besar.

Tetapi mereka telah berusaha; mereka
menempelkan peringatan pada bungkus
rokok. Mengapa mereka tidak me-

lakukannya pada minuman beralkohol? Alasan
ekonomi lagi? Pemerintah dapat memperoleh
pendapatan pajak dengan cara yang lain. Jika
Anda berhenti perang dan tidak membuat
senjata yang menelan banyak dana, maka Anda
dapat memberi makan seluruh dunia secara
cuma-cuma.

Maka dari  i tu, pemerintah harus
menempelkan peringatan kepada segala hal
yang membunuh, baik itu minuman atau hal
yang lainnya. Itu yang harus mereka lakukan,
karena merekalah pemimpin negara. Mereka
seharusnya melindungi rakyatnya supaya
jangan sampai ada lebih banyak orang yang
jatuh sakit atau sekarat; karena hal ini dapat
menguras pajak negara hanya untuk
menyembuhkan mereka; kadang kala mereka
bahkan tidak dapat disembuhkan karena sudah
terlambat. Bahkan jika mereka sanggup
menyembuhkan penyakitnya, akan tetapi sang
pasien masih tetap harus mengalami banyak
penderitaan dan masalah dalam keluarga,
entah itu penderitaan emosional maupun
psikologis.

Maka, saya tidak memahami apa yang
dilakukan oleh para pemimpin dunia, apa yang
mereka sibukkan. Mereka harus mengurus dari
akar masalahnya: Melarang rokok dan juga
menjatuhkan denda bila orang melanggarnya,

G:
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sepert i  halnya melanggar hukum. B i la
seseorang menikam punggung seseorang yang
lain, maka mereka memasukkannya ke dalam
penjara setidaknya untuk sementara waktu.
Maka, bila seseorang meniupkan asap ke dalam
hidung Anda dan menyebabkan Anda lambat
laun terkena kanker atau sakit, mereka juga
harus masuk penjara, atau sedik i tnya
menghadapi hukuman sehingga mereka akan
berhenti merokok. Ini merupakan semacam
pembunuhan yang berbeda, penganiayaan
yang berbeda dengan kerugian yang berbeda.
Tetapi masih tetap menyangkut jasmani.
Seperti menikam seseorang, hanya saja
berbeda karena prosesnya lambat dan tidak
kasat mata. Semua orang mengetahui bahwa
asap rokok sangat buruk dan dapat membunuh
banyak orang, menimbulkan banyak pen-
deritaan, menyebabkan banyak orang sakit,
dan mengancam sistem keamanan sosial.
Semua orang mengetahuinya, akan tetapi
mereka tidak melakukan apa pun.

Bagaimanapun juga, apa gunanya
mencemaskan kemunduran ekonomi dengan
memperingatkan orang agar jangan membeli
rokok atau mencemaskan orang akan membeli
lebih sedikit rokok dan pada saat yang sama
Anda memboroskan pendapatan dari cukai
rokok itu untuk membayar pasien yang sakit?

S: Ada penelitian yang menyebutkan bahwa
biaya perawatannya jauh lebih mahal.

Ya, lebih mahal, itu yang pertama. Yang
kedua, menimbulkan banyak pen-
deritaan. Bukan hanya uang! Menye-

babkan banyak penderitaan jasmani dan
emosional; selain itu juga dapat merusak
kecerdasan bangsa. Ada demikian banyak otak
yang telah rusak karena rokok dan minuman
keras. Otak itu seharusnya dapat kita gunakan
untuk membangun bangsa, membangun dunia
yang lebih damai, lebih cerdas, dan lebih layak.

Sebelumnya, sekitar seratus tahun yang
lalu atau lebih, alkohol dilarang dan tidak
diperbolehkan untuk diminum. Saya tidak tahu
mengapa mereka sekarang mengizinkannya.
Semua orang mengetahui bahwa zat itu
beracun, akan tetapi mereka masih meng-
izinkannya untuk dijual secara bebas. Mereka
mengatakan bahwa hanya orang dewasa yang
dapat membeli minuman keras, akan tetapi

bagaimana Anda dapat melarang anak-anak
Anda untuk meminumnya, sedangkan di
rumah, Anda memiliki sebotol wiski dan
sepanjang hari Anda berkeliaran untuk minum-
minum. Atau suatu hari Anda sedang duduk
bersama teman-teman Anda dan nampak
demikian menyenangkan, dan Anda berbicara
dengan gembira sambil minum-minum. Hal itu
dapat memberikan kesan yang sangat kuat
kepada anak-anak, “Oh, wiski membuat Anda
gembira.”

Atau saat ada kesempatan romantis,
Anda duduk bersama dan minum wiski atau
minum minuman beralkohol; lalu anak-anak itu
berkata, “Bila saya ingin menjadi romantis,
maka saya harus melakukan hal yang sama
seperti ayah dan ibu.” Lalu anak Anda mungkin
akan mengundang pacar perempuannya untuk
datang, berbincang-bincang, atau minum
alkohol bersama supaya sesuai dengan
gambaran romantis yang Anda lihat di film atau
di rumah Anda.

Masyarakat mengajarkan sampah ini,
akan tetapi mereka sebaliknya berharap supaya
anak-anak menjadi patuh, manis, cerdas, lurus,
dan menjadi warga negara yang baik.
Bagaimana mungkin anak-anak dapat menjadi
warga negara yang baik jika mereka terus
melihat teladan buruk yang ditunjukkan oleh
orang dewasa kepada mereka?

Maka dari itu, kita harus mengangkat
suara. Dan suara-suara Anda sungguh dapat
membuat perbedaan. Anda hanya harus
mengatakannya. Orang-orang dapat mem-
perhatikan atau mengabaikannya, akan tetapi
setidaknya Anda telah mengatakannya. Itulah
cara yang seharusnya ditempuh. Jika tidak
dituliskan pada labelnya, sedikitnya dapat
ditempel di rumah makan, “Minuman keras
dapat membunuh.” Mengapa hanya me-
nempelkan peringatan pada rokok saja? Rokok
bahkan membunuh lebih sedikit daripada
minuman keras. Alkohol memiliki pengaruh
yang lebih cepat. Misalkan ada seseorang yang
mabuk, kemudian pergi. Jika ada orang lain
yang mengganggunya, maka mereka mungkin
akan mulai berkelahi, saling bunuh dan melukai
satu sama lainnya. Bahkan lebih cepat. Maka,
mengapa tidak menempelkan peringatan pada
botol minuman keras? Saya tidak memahami
hal ini.

Selain itu, alkohol dapat merusak otak

G:
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Anda. Semua orang mengetahui hal ini. Otak
kita tidak dapat tumbuh kembali. Bila Anda
minum sedik i t  a lkohol dan Anda t idak
meminumnya lagi selama suatu jangka waktu,
maka otak yang rusak dapat mempunyai waktu
untuk tumbuh kembali, akan tetapi tidak akan
bertumbuh kembali selamanya. Bila Anda terus
membunuhnya, maka tidak akan tumbuh lagi.
Dan bila Anda minum minuman keras yang
beralkohol tinggi, maka otak Anda akan rusak
selamanya. Bagian saraf atau apa pun yang
rusak tidak akan tumbuh kembali. Banyak
orang yang mengetahui hal ini, entah itu dari
TV atau surat kabar. Anda t idak dapat
mengatakan bahwa Anda tidak mengetahuinya.
Jadi, mengapa tidak menempelkan label
peringatan pada botol minuman keras.

Kemudian, Anda juga harus menem-
pelkannya di toko-toko daging, pada segala hal
yang membunuh. Setiap potong daging harus
dipasang tulisan, “Anda hidup dari bangkai,”
atau “Sebagian makhluk dibunuh dengan kejam
untuk hidangan Anda har i  in i .”  Maka,
set idaknya orang yang membel i  dapat
mengetahuinya dan memiliki pilihan. Mereka
juga harus menempelkan gambar sapi yang
mati atau dibunuh secara kasar pada seluruh
dinding toko tukang daging. Maka, setidaknya
para konsumen mengetahui apa yang mereka
beli. Bukan pekerjaan yang jujur jika menjual
sesuatu dan kemudian menutup mata orang
yang membelinya. Itu seperti menipu, tidak
jujur.

S: Kadang kala sepotong daging t idak
sungguh-sungguh nampak seperti daging;
mereka membuatnya seperti ham atau sosis
dan anak-anak hanya makan sosisnya tetapi
mereka tidak tahu darimana asalnya.

Ya, mereka tidak tahu. Saya mengenal
seseorang yang memiliki keponakan
laki-laki yang berusia empat tahun yang

tidak menyukai daging sama sekali. Dia hanya
menyukai makanan yang tanpa daging, akan
tetapi orang tuanya terus memaksa dirinya
untuk makan daging. Kadang kala dia bahkan
jatuh sakit sehingga saya berkata kepada
teman itu, “Anda harus meyakinkan orang
tuanya agar memberi pilihan kepadanya.” Saya
tidak mengetahui apa yang telah terjadi setelah
itu, akan tetapi saya telah mengusahakan yang

terbaik.

Meningkatkan kesadaranMeningkatkan kesadaranMeningkatkan kesadaranMeningkatkan kesadaranMeningkatkan kesadaran
masyarakat umum dapatmasyarakat umum dapatmasyarakat umum dapatmasyarakat umum dapatmasyarakat umum dapat

menciptakan surmenciptakan surmenciptakan surmenciptakan surmenciptakan surga di bumiga di bumiga di bumiga di bumiga di bumi

Anda tidak dapat mengatakan kepada
semua orang di dunia, akan tetapi katakanlah
kepada siapa pun yang Anda dapat. Lakukanlah
yang terbaik. Bila kita semua berusaha
bersama-sama, maka nanti akan berbuah.
Udarakan di televisi, radio, selebaran, brosur,
dan di mana pun: “Jadi lah vegetarian.
Setidaknya hari ini, untuk menyelamatkan satu
kehidupan yang tidak bersalah.” Dan cetak
brosur dengan sapi yang digantung di langit-
langit dengan satu kaki. Cetaklah itu, biarkan
mereka mengetahui bagaimana sapi-sapi
dibunuh.

S: Guru, Masyarakat Vegetarian di Inggris
melakukan cukup banyak upaya dalam hal itu.
Mereka memiliki program-program khusus
untuk sekolah dan membagikan kaos oblong
bergambar.

Ya, saya tahu. Cetak saja gambar sapi
yang digantung di langit-langit dan
tukang jagal dengan pisaunya. Cara ini

akan lebih efektif daripada seribu kata. Saya
harap itu akan sungguh-sungguh menyentuh
hat i  seseorang. B i la Anda t idak dapat
menyelamatkan mereka secara rohani karena
manusia tidak ingin mendengar, paling tidak
kita harus menyelamatkan sebagian hewan
yang malang.

Apa lagi yang harus kita lakukan untuk
membersihkan planet ini? Tempelkan banyak
peringatan di berbagai sekolah. Tempelkan
tulisan-tulisan di mana pun yang mengatakan
berbagai hal seperti “Narkoba membunuh,”
“Narkoba menyebabkan kecerdasan Anda
berkurang,” “Narkoba menyebabkan Anda
kecanduan dan tergantung,” “Narkoba
menghabiskan uang dan merusak fungsi
seksual Anda.” Itu sungguh! Maka, mengapa
kita tidak menyampaikan semua hal ini?
Sungguh benar. Narkoba menyebabkan Anda
tergantung, lemah, pucat, berbau, nampak
buruk, tua, dan sakit. Mengapa mereka tidak
menuliskan semua hal itu di sekolah-sekolah?

G:

G:
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Jangan hanya berkata, “Narkoba dilarang.” Kita
harus menjelaskan semua ini juga karena tidak
setiap anak dapat membaca tentang ini semua;
mereka terlalu sibuk belajar di sekolah. Dan
bila gurunya tidak mengatakan apa pun, atau
hanya mengatakannya sekali atau dua kali,
maka itu tidaklah cukup.

Anda harus memasang slogan semacam
itu di mana pun: tentang narkoba, tentang
alkohol, dan tentang daging; tuliskan, “Satu
makhluk hidup telah dibunuh demi makan
malam Anda hari ini.” Tempelkan pada
sepotong daging sapi atau babi dan perhatikan
berapa banyak orang yang masih ingin
membelinya. Biarkan mereka berpikir. Karena
membunuh seseorang disebut pembunuhan,
maka membunuh seekor hewan juga termasuk
pembunuhan. Bi la hewan-hewan hanya
berkeliaran dan tidak mencelakakan Anda, akan
tetapi Anda pergi menangkap serta mem-
bunuhnya, maka itu merupakan pembunuhan
yang disengaja. Apa lagi sebutannya? Maka,
kita harus mengatakan, “Satu nyawa telah
dibunuh demi potongan daging yang ada dalam
hidangan Anda.” Kemudian perhatikan apa
yang mereka pikirkan tentang hal itu.

Di masa mendatang, dunia akan
semakin bersih bila semakin banyak pe-
merintah yang sungguh-sungguh melakukan
tugasnya, bila mereka memiliki moral lebih baik
dan lebih kuat daripada sekedar mencemaskan
aspek ekonomi saja. Karena ini merupakan
suatu perhitungan yang bodoh bila Anda
mengumpulkan pajak tetapi Anda kemudian
harus membayarnya lagi untuk orang-orang
sakit. Dan Anda menimbulkan penderitaan.
Sekalipun Anda memberi mereka banyak obat
dan merawat mereka dengan peralatan yang
terbaik, akan tetapi mereka tidak dapat
sembuh. Maka dari itu, jangan menjual rokok
atau tempelkan sesuatu pada rokok dan
minuman keras sehingga lebih sedikit orang
yang menjadi sakit. Maka, kita tidak harus
membayar rekening pengobatan mereka, yang
biayanya bahkan lebih besar daripada pajak
yang  ditarik. Rugi, bukan? Maka, pemerintah
yang cerdas harus menghitung dan kemudian
mereka akan mengetahui usaha terbaik apa
yang masuk akal. Selain itu, memperingatkan
masyarakat dan melindungi rakyat adalah tugas
dari pemerintah yang sesungguhnya. Tugas
merekalah untuk menjaga kesehatan dan

keselamatan rakyat.
Ada demikian banyak hal baik untuk

diikuti: dalam teladan saya, langkah saya, dan
ajaran saya. Dan saya bahkan tidak melarang
Anda apa pun. Anda boleh mengenakan
perhiasan yang indah, yang bahkan saya
rancang untuk Anda. Anda dapat mengenakan
pakaian yang indah saat kita mengadakan
pesta. Kita tidak selalu membutuhkan itu, akan
tetapi kita dapat melakukannya bila kita mau.
Bila tidak harus, maka tidak perlu. Kita merasa
nyaman sebagaimana diri kita. Kita cantik lahir
dan batin. Maka, kita tidak perlu mengenakan
pakaian tertentu agar kita tampak baik; akan
tetapi jika Anda menginginkannya, maka saya
tidak melarangnya. Saya tidak ingin membuat
Anda menjadi pertapa, saya hanya ingin Anda
berpola makan vegetarian karena alasan cinta
kasih. Semakin cantik batin Anda, bagai-
manapun, semakin cantik penampilan Anda.
Cita rasa Anda dalam berpakaian dan segalanya
akan semakin baik setiap hari.

Pada zaman dahulu, sebagai contoh di
Cina, raja adalah seorang Guru rohani, seperti
Raja Yao dan Raja Shun. Mereka adalah Guru,
dan mereka mengurus rakyatnya seolah-oleh
anaknya sendiri. Orang-orang pada saat itu
tidak perlu mengunci pintu mereka dan tidak
membayar berbagai pajak kepada raja. Mereka
tidak perlu melakukan apa pun bagi raja, dan
itulah yang seharusnya.

Jadi, pemerintah bahkan harus mem-
beri kita penghargaan: “Anda melakukan hal
yang baik. Anda membantu kami.” Kita
bahkan melakukannya dengan cuma-cuma;
mereka tidak harus membayar kita! Karena
pemerintah harus membayar polisi atau
tentara untuk menekan kejahatan dan
melindungi rakyatnya. Akan tetapi, kita
melakukannya tanpa dibayar, tanpa bentrok
dengan polisi, tanpa mencelakai siapa pun,
tanpa memil ik i  senjata apa pun untuk
mencelakai siapa pun. Maka bagaimana kita
dapat menjadi jahat? Bagaimana mungkin
pemerintah tidak mengetahui hal ini? Banyak
hal di dunia ini yang masih terbelakang,
tetapi tentunya Tuhan tidak menaruh sakit
hati terhadap siapa pun; Dia masih terus
membantu semua orang untuk meningkat,
maju, dan naik.

Bila tidak, bayangkan bila semua
orang melakukan apa yang kita lakukan.

Guru Berkata
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Sekal ipun mereka t idak berpola makan
nabati, mungkin hanya tanpa minuman
keras, tanpa narkoba, dan tanpa rokok;
maka kita akan lebih bersih, lebih sehat, dan
dapat menghemat banyak uang. Dengan
begitu semua orang akan lebih bahagia;
mereka dapat memiliki rumah yang bagus,
mobil yang bagus, kesehatan yang bagus,
dan keluarga yang bahagia; dan hal ini dapat
menjadi contoh yang baik bagi anak-anak di
sekolah. Bila kita menjauhi minuman keras,
daging, dan rokok, maka keadaan keluarga
sudah jauh lebih baik, dan sekolah akan
menjadi tempat yang lebih baik juga.

Maka dari itu, hidup yang bersih
mempunyai pengaruh yang sungguh besar,
sungguh mempengaruhi segala hal; bukan
hanya satu orang atau satu keluarga, akan
tetapi mempengaruhi seluruh masyarakat.
Itulah sebabnya, saya kira, dunia kita harus
melakukan hal ini. Bila banyak orang mengikuti
teladan kita, maka mereka pun tidak perlu
belajar meditasi dengan saya atau semua
menjadi orang suci. Saya tidak perlu mengajar
mereka, dan mereka tidak perlu datang
menemui saya. Semua yang harus mereka
lakukan adalah menjalani hidup yang bersih.
Mereka dapat berdoa kepada Tuhan atau
berdoa kepada siapa pun yang mereka
inginkan, akan tetapi kebaikan dan gaya hidup
mereka yang baik akan mempengaruhi seluruh
dunia, dan seluruh dunia akan menjadi surga
tanpa memerlukan saya.

Mengapa dunia tidak melihat ini?
Mengapa banyak pemimpin bangsa yang tidak
menekankan hidup bersih semacam ini, hidup
seperti Surga yang penuh kedamaian ini,
kebahagiaan bagi semua orang ini? Bila mereka
sungguh ingin mengurus keluarga mereka,
maka itulah caranya. Setidaknya kita menjadi
suatu teladan, karena itulah gunanya Anda
memiliki kekuasaan. Anda dapat mengubah
dunia, atau bila Anda adalah pemimpin suatu
bangsa, Anda sedikitnya dapat mengubah
bangsa Anda.

Lakukan saja setahap demi setahap
dan ini akan menjadi mudah. Sementara itu,
kita dapat berharap akan tercipta suatu
masyarakat yang bersih dan berharap supaya
pemerintah di dunia akan melakukannya. Ini
sudah dimulai.

Karena saya pikir akar masalahnya ada

pada minuman keras, rokok, dan narkoba. Dari
sana segalanya menjadi buruk. Sekali Anda
kehilangan pikiran Anda, maka Anda mungkin
melakukan apa saja. Ada kisah dari zaman
Buddha di mana ada seseorang berkata kepada
seorang pria, “Baik, Anda harus menjaga
semua Pantangan: Pantang membunuh.
Pantang mencuri. Pantang berzinah. Pantang
berbohong. Dan Pantang mengkonsumsi
minuman keras serta narkoba.” Dan laki-laki
tersebut berkata, “Saya dapat menjaga empat
pantangan yang pertama, tetapi saya tidak
dapat mengikuti ‘Pantang mengkonsumsi
minuman keras dan narkoba.’ ” Dan kemudian
dia minum, membunuh, kemudian berbohong,
dan segala macam hal terjadi karena dia minum
dan menjadi mabuk. Saat dia mabuk, siapa pun
yang berada di jalannya, dia bunuh. Bila
mereka berusaha menghentikannya, dia akan
bunuh karena dia telah kehilangan kendali diri;
dia tidak menyadari apa yang sedang dia
lakukan.

Maka, saya hanya berharap bahwa di
masa mendatang seluruh pemerintah akan
melakukannya. Pertama, tulis peringatan
tentang alkohol dan kirimkanlah ke setiap toko
minuman keras. Kemudian, tulis peringatan
tentang daging dan ikan yang mengatakan,
“Sebagian makhluk hidup baru saja dibunuh
bagi Anda” set idaknya menyampaikan
Kebenaran kepada mereka, menyampaikan
kepada banyak orang agar mereka memiliki
pilihan, karena orang-orang mungkin tidak
mengetahuinya. Mereka mengetahui bahwa
mereka mengkonsumsi daging, tetapi mereka
telah mengkonsumsinya setiap hari sehingga
mereka pun tidak memikirkannya. Kebanyakan
orang tidak diajarkan dan karenanya mereka
hanya diberi iklan tentang ’kebaikan’ dari
daging, minuman beralkohol tinggi dan lain-
lainnya. Semua itu bohong. Jadi, jika Anda
memberi pengertian kepada mereka, maka
mereka dapat memikirkannya. Anda tidak harus
memaksa dan mengatakan, “Anda harus
berpola makan nabati.” Hanya memberi orang
pengetahuan tentang mengapa mereka harus
berpola makan nabati--“Ada pilihan yang lain.
Anda tidak harus membunuh agar tetap hidup.”
Maka, orang tersebut dapat memilih karena
mereka mengetahui ada pilihan yang bijak,
tetapi mereka harus memiliki pengetahuan
untuk memilihnya.
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Zaman Vegetarian

Kerugian yang Besar Akibat Mengkonsumsi Daging,
Alkohol, dan Rokok Terhadap Kehidupan Manusia

Di bawah ini adalah analisa statistik tentang kerugian yang tinggi
akibat mengkonsumsi daging, alkohol, dan rokok.  Apakah kita mau
membiarkan kebiasaan-kebiasaan ini terus menghancurkan kehidupan
individu dan masyarakat kita, serta membuat planet Bumi ini sebagai sebuah
tempat yang mengerikan bagi umat manusia maupun hewan?

- 1.800.000 kematian per tahun di seluruh dunia
- 60 juta tahun kehidupan yang hilang per tahun 8

- Penyiksaan terhadap anak: 50% dari kasus
- Kekerasan terhadap mereka yang dikasihi : 30% dari kasus
- Tindakan kekerasan: 40-80% dari kasus
- Bunuh diri: 20-50% dari kasus 9

- Kehilangan kesadaran pada pencandu alkohol: melupakan
seluruh atau sebagian dari apa yang terjadi saat minum

- Tidur tidak nyenyak: tidur yang terpenggal-penggal
- Amnesia and Dementia: ketidakmampuan belajar; kehilangan

daya ingat sesaat dan jangka panjang; melemahnya pertim-
bangan ruang pandang, abstrak, dan konseptual

- Penyusutan Otak :
* Temporal Cortex (pendengaran, pemahaman, kemampuan

bicara)
* Hippocampus (daya ingat, navigasi); Cerebellum

(koordinasi, keseimbangan) 10; lapisan-lapisan Subcorti-
cal (daya ingat jangka panjang) 11

- Mata (amblyopia yang bertalian dengan tembakau-alkohol /
‘mata malas’), jantung, hati, ginjal, kerongkongan, perut,
usus kecil, pankreas, saraf, sel-sel darah, otot, tulang, alat
kelamin, kelenjar endokrin

- Keterbelakangan mental: penyebab utama di negara-negara
Barat

- Gejala alkohol pada janin: tumbuh kerdil, kelainan bentuk
wajah

- Gejala kematian bayi yang mendadak
- Keguguran 12

Kehidupan

Hal yang
Menyedihkan

Kerusakan Otak

Gangguan
Organ Tubuh

Catat Lahir

Kerugian Akibat Alkohol
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- 5.000.000 kematian per tahun di seluruh dunia
- 61.000.000 tahun kehidupan yang hilang per tahun 13

- Paru-paru, hulu kerongkongan, pangkal tenggorokan, sistem
jantung dan urat-urat darah, otak, kulit, rongga mulut, alat
pencernaan, pankreas, penyakit darah

- Kehilangan indra penglihatan, pendengaran, dan penciuman
- Kekurangan tenaga, konsentrasi lemah, depresi
- Nafas bau, gigi dan rambut rontok

- Membahayakan orang lain melalui asap yang dihembuskan
- Anak-anak berisiko tinggi terkena asma, gejala kematian bayi

yang mendadak, radang tenggorokan, dan infeksi telinga 14

Kehidupan

Kesehatan

Kerugian Akibat Rokok

Yang dikasihi

Kerugian Besar Akibat Mengkonsumsi Daging

Seluruh Sebab 57,03

85 1

--

Penyakit Pembuluh
Darah Jantung

Kanker

Penyakit Menular

Diabetes

Kehidupan Manusia (Tahun 2002)

Sebab
# Jumlah Kematian

(Satuan: juta)
 % dari Pemakan

Daging

# Kematian yang
berkaitan dengan

daging (Satuan: juta)

16,73

7,12

10,90

0,99

60 2

61 3

50 4

14,20

4,27

6,60

0,50

25,57 juta
Jumlah Tahun Kehidupan yang Hilang =  162 juta

Sumber: World Health Report 2004 , World Health Organization  5

Biaya Pengobatan (hanya di AS):   US $30-60 miliar per tahun

Sumber: "The medical costs attributable to meat consumption," Prev. Medicine. Nov 1995; 24(6):656-7. 6

Kehidupan Hewan:        424 miliar

Sumber: 2005 FAOSTAT, Food and Agriculture Organization, Perserikatan Bangsa-Bangsa 7

Untuk referensi dari catatan 1~14, silahkan kunjungi:
http://www.godsdirectcontact.org.tw/eng/veg/alternativeliving/cost_of_meat/english.htm

Zaman Vegetarian
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Visi Zaman Keemasan

mempunyai perjalanan yang panjang untuk dilalui
sebelum menemukan kepuasan sejati. Perselisihan
penuh emosi terus mengiringi pergolakan politik
dan ekonomi. Manusia mengalami penderitaan jiwa
dan raga di bawah tekanan berbagai tanggung
jawab sehari-hari sehingga tidak bisa menemukan
waktu untuk benar-benar menikmati hidup. Lebih
daripada itu, pertentangan ideologi antar agama
bagaikan gunung berapi yang siap meletus, dan
sekali meletus, akibatnya bisa sangat dahsyat.
Mencermati perkembangan-perkembangan ini,
beberapa solusi mendasar terhadap masalah-
masalah kemanusiaan ditunjukkan oleh Maha Guru
Ching Hai.

Politik

Secara umum, warga negara berbagai
bangsa tidak mempunyai pilihan lain selain
“menerima dengan ketidakpuasan” rezim politik
yang berkuasa. Seperti Guru tekankan, “Berbagai
masalah di dunia ini bukan salah para politikus atau
sistem ekonomi negara mana pun atau paham
bangsa apa pun, tetapi karena ketidaktahuan
manusia akan Sifat Sejatinya sendiri. Kita tidak
mengetahui betapa hebatnya diri kita, kita tidak
mengetahui bahwa kita adalah perwujudan dari
kepuasan hati, kita tidak mengetahui bahwa kita
adalah perwujudan kasih. Oleh karena itu,
pencerahan adalah obat untuk semua penyakit,
semua masalah duniawi, dan semua peperangan!”
(Dari Majalah Berita  #37, ‘Guru Berkata : Hargailah
Kehidupan, Awali dengan Pencerahan’)

Sehubungan langkah praktisnya, Guru
menyarankan, “Rakyat harus mencari orang-orang
yang cerdas dan tidak hanya bergantung pada
pemerintah dan para politikus. Pemungutan suara
dan pemilihan umum seharusnya diusulkan oleh
rakyat. Rakyat harus benar-benar memilih calonnya
dan membuat sebuah daftar supaya dapat dipilih
oleh semua orang. Pada kasus itu, mereka yang
berbakat dan berbudi luhur tidak harus mempunyai
uang untuk melayani negaranya.” (Dari Majalah
Berita  #51, ‘Wejangan Guru : Pilihlah Orang-Orang
yang Berbakat dan Berbudi Luhur’)

Lebih lanjut Guru mengatakan, “Saya kira
sistem pemilihan presiden di dunia kita perlu
diubah. Sebagai contoh, jika presidennya baik,
seharusnya diperbolehkan tetap memegang
jabatan. Mengapa kita harus memboroskan
begitu banyak waktu dan uang serta membuat
begitu banyak masalah hanya untuk meng-

Zaman Baru,
Pemikiran Baru,

Sikap Baru
Oleh Saudara-inisiat Chen, Taipei, Formosa

(Asal dalam bahasa Cina)

Dari berperang hingga hidup berdam-
pingan dan saling berbagi kemakmuran, umat
manusia telah menempuh perjalanan panjang dan
sulit yang mencerminkan upaya mereka yang tiada
henti dalam mencari kebahagiaan. Sampai saat ini,
walaupun kebanyakan orang sudah terpenuhi
kebutuhan sandang-pangannya dan tidak perlu lagi
berjuang demi kelangsungan hidup, mereka masih
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adakan pemilihan umum lagi? Bagaimana jika
presiden tersebut merupakan orang yang baik,
tetapi dia tidak tahu cara mengiklankan dirinya,
bagaimana mempromosikan dir inya atau
memasarkan dirinya, atau mungkin tidak
mempunyai strategi pemasaran yang baik?
Maka, dia akan kalah dalam pemilihan umum
dan orang lain akan mengambil alih jabatannya.
Orang baru itu mungkin memiliki kecerdasan
bisnis yang tinggi, mengetahui bagaimana
menggunakan iklan, memiliki banyak uang dan
menggunakan cara penyuapan. Andaikan itu
terjadi, maka kita akan kehilangan seseorang
yang cakap! Orang baru mungkin tidak bisa
melakukan dengan baik. Apa yang dapat dia
lakukan dalam dua atau tiga tahun selama masa
jabatannya yang pendek sebagai presiden?”
Tentang ini, Guru juga mengatakan, “Di samping
itu, hal ini akan menciptakan suasana persaingan
demi ketenaran dan keuntungan di dalam
negara. Itu tidak terlalu baik. Saya percaya,
hukum itu harus diubah untuk membuat sebuah
patokan penilaian. Seorang presiden dapat
melanjutkan jabatannya jika dia mengumpulkan
nilai yang cukup dalam kinerjanya di bidang
ekonomi, budaya, diplomasi, dan stabilitas sosial.
Ini dapat menghindari banyak masalah. Jika
tidak, banyak waktu yang akan terbuang, dan
banyak yang akan dipertaruhkan. Jarang sekali
kita dapat memilih seorang presiden yang bagus,
maka kita seharusnya membiarkannya tetap
menjabat. Saya kira ini akan lebih baik,
demokratis, dan lebih sedikit waktu yang
terbuang karena semua orang memiliki
kesempatan untuk terpilih sebagai presiden.
Banyak hal akan menjadi sangat jelas.” (Dari
ceramah Maha Guru Ching Hai, “Bagaimana
Berlatih dalam Masyarakat yang Kompleks”,
Hsihu, Formosa, 5 November 1995, DVD #512)

Ekonomi

Selain itu, umat manusia harus mem-
bebaskan diri dari polarisasi umum antara kaya dan
miskin; mata pencaharian rakyat harus dilindungi
dan mereka seharusnya ingin sekali bekerja. Guru
menyatakan, “Saya dapat membayangkan bahwa
rakyat di masa mendatang, setelah 2000 tahun,
tidak perlu lagi bekerja begitu keras. Kita akan
memiliki sistem yang berbeda, sistem yang lebih
bijaksana, orang-orang akan bekerja hanya untuk
hobi dan kita mungkin tidak membutuhkan uang.

Setiap orang akan menghasilkan apa yang dia
butuhkan dan kemudian berbagi dengan se-
samanya. Itu akan lebih baik karena kenyataannya
jika seseorang memiliki waktu lebih banyak, dia
dapat menyumbang lebih banyak. Dalam waktu
senggangnya, dia dapat belajar, melatih dirinya
dengan cara kerja yang berbeda, dan dia dapat
menggunakan kecerdasannya untuk mengem-
bangkan hobinya. Dan kadang-kadang orang
menggunakan lebih banyak tenaga untuk hobinya
dan kemudian membuahkan hasil yang lebih baik.
Saya kira semua orang seharusnya hanya bekerja
setengah hari. Itu seharusnya sudah cukup, dan
setengah hari yang lain untuk hobi, apa pun yang
mereka ingin kembangkan atau penemuannya
sendiri, penelitiannya sendiri.” (Dari ceramah Guru,
“Berbagai Konsep yang Salah Akan Mengarahkan
Umat Manusia pada Bencana”, Bangkok, Thailand,
14 September 1994, Kaset Video #446)

Pendidikan

Di samping pengetahuan praktis, pen-
didikan rohani harus lebih dipentingkan. Berbagai
protes oleh para Muslim di Timur Tengah akhir-akhir
ini menggarisbawahi betapa mendesaknya hal ini.
Kurangnya pemahaman akan kepercayaan agama
telah menimbulkan kerusuhan yang jauh dan luas.
Semua agama dan badan politik, di luar perbe-
daannya, memiliki satu hal yang sama; yaitu
keinginan untuk mengejar Kebenaran. Oleh karena
itu, kita seharusnya berupaya untuk menghilangkan
banyak unsur takhayul dari berbagai agama dan
memahami intisarinya.

Berdasarkan pemikiran ini, Guru menyusun
sebuah solusi: “Setiap universitas seharusnya
memiliki sebuah perpustakaan dengan koleksi-
koleksi berbagai kitab suci sehingga semua orang
dapat bersama-sama mempelajari filsafat para
Guru masa lampau secara bebas dan damai.
Kemudian kita akan memiliki pemahaman yang
baik akan kepercayaan agama yang dianut para
tetangga maupun teman kita; dengan demikian kita
tidak akan memiliki begitu banyak perang,
pertentangan agama, atau perang saudara.” (Dari
ceramah Guru, “Mengapa Ada Pertentangan dan
Fitnah Antar Agama”, Taichung, Formosa, 16
November 1988, Kaset Video #18) Pada kasus di
atas, sepotong karikatur Nabi Muhammad
menyebabkan ketidaktenteraman bagi seluruh
dunia. Sebaliknya, jika manusia ingin menikmati
kedamaian yang panjang, inilah waktunya kita
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saling memahami dan saling belajar.

Pertahanan Nasional

Guru juga menganjurkan pertahanan yang
damai: “Pemerintah seharusnya mengetahui
bagaimana membuat rakyatnya lebih bahagia,
bagaimana melindungi tanah mereka tanpa
menggunakan senjata dan menghabiskan banyak
uang untuk persenjataan, bagaimana menjadi
rukun dengan negara-negara tetangga dan semua
negara di dunia dan menghindari pertentangan
dengan mereka. Pemerintah sebaiknya memberika
mereka kebebasan untuk datang dan pergi, tetapi
pada waktu yang sama tetap melindungi
kepentingan negaranya sendiri dan menjaga
ketertiban negara.” (Dari ceramah Guru, “Apa yang
Membuat Sebuah Negara Besar”, Singapura, 8
Maret 1993, Kaset Video #327)

Dan ketika ditanya bagaimana per-
tentangan antar negara dapat diselesaikan, Guru
menjawab, “Orang-orang saling berperang
karena mereka terlalu banyak mengiden-
tifikasikan diri mereka sebagai makhluk fisik,
dengan berbagai kebutuhan jasmani mereka,
mereka saling membunuh. Satu-satunya solusi
terhadap masalah ini adalah menemukan suatu
cara untuk menyadari bahwa kita bukanlah tubuh
ini, maka tiada seorang pun yang akan me-
nentang kita dan kita tidak akan lagi berada
dalam bahaya ekonomi atau politik. Pencerahan
adalah jawaban yang sejati dan abadi. Jika tidak,
kita akan terus mengidentifikasikan diri kita
dengan tubuh kita sehingga berusaha memenuhi
kebutuhannya karena khawatir bahwa orang lain
akan datang dan mencuri hasil panen kita,
mengambil istri kita, atau menjajah negara kita.
Beberapa negara saling berperang karena
mereka ingin mengembangkan kekuatan
ekonomi. Untuk memberi makan penduduknya
yang terlalu padat, mereka berjuang untuk
mendapatkan lebih banyak tanah, untuk
mendapatkan lebih banyak pasar ekonomi, dan
sebagainya. Semuanya berhubungan dengan
tubuh jasmani. Walaupun kita berkata bahwa itu
menyangkut perbedaan paham, namun se-
sungguhnya hal itu berhubungan dengan
berbagai tuntutan jasmani. Maka, jika kita
menjadi tercerahkan, semua perang ini akan
berhenti sendiri. Kita akan benar-benar me-
nyadari arti dari persaudaraan umat manusia.”
(Dari Majalah Berita #102 ‘Wejangan Guru :

Ketenteraman Batin’)

Kehidupan Sosial

Selain itu, Guru mendukung untuk
menghargai kebijaksanaan orang tua, dengan
mengatakan bahwa lebih baik mempercayakan
pendidikan anak-anak kepada kakek-neneknya
daripada menyerahkan sepenuhnya ke tangan
orang-tua mereka yang belum matang. Di samping
itu, kita harus menciptakan sebuah lingkungan di
mana tiada seorang pun yang menderita kelaparan
atau kehausan, serta mendirikan lebih banyak
dapur umum untuk memenuhi kebutuhan per-
seorangan. Pada topik ini, Guru menambahkan,
”Di beberapa komunitas yang lebih maju di alam
semesta ini, Anda tidak perlu bekerja. Di mana-
mana mereka memiliki semacam dapur umum,
warung umum, di mana setiap orang dapat
menukar hasil kerjanya, karyanya maupun
keahliannya dengan barang-barang yang mereka
butuhkan dan sekalipun mereka tidak mempunyai
apa pun, mereka juga dapat memperoleh sesuatu.
Tetapi, jika mereka menginginkan lebih, mereka
harus berusaha dengan berbagai cara dan masing-
masing menyumbangkan bakat dan kemam-
puannya kepada masyarakat, bukan demi uang,
tetapi demi kesenangannya, demi kehormatan dari
mengambil bagian di dalamnya.” (Dari Majalah
Berita #93, ‘Guru Berkata : Sistem Kerja yang
Berbeda di Alam Semesta’)

Kita seharusnya juga memperbaiki
sistem politik, ekonomi, pendidikan, dan sosial
untuk menciptakan sebuah lingkungan yang
ideal, menggantikan kekuasaan dengan
pelayanan, persaingan dengan saling berbagi,
dan kritik dengan penger tian. Kita harus
mengenali kenyataan bahwa kita hanya memiliki
satu Bumi dan kita semua saling bergantung. Kita
harus melampaui suku, bangsa, agama, dan
semua perbedaan yang diciptakan oleh manusia.
Berkaitan dengan hal ini, Guru mengatakan hal
berikut kepada para praktisi Quan Yin: “Kita harus
menjadi pelopor, pemimpin di dunia ini, tidak
dalam pergerakan politik, tidak dalam reaksi
revolusioner, tetapi menjadi teladan
pengorbanan dan kasih yang cemerlang. Itulah
caranya agar kita dapat menyelamatkan dunia,
itulah caranya agar kita dapat memimpin dunia
menuju zaman baru, menuju semangat saling
melayani dan mengasihi yang baru. Selama kita
hidup, kita harus mengabdikan seluruh hidup kita
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untuk kebaikan, untuk kemajuan umat manusia,
seluruh dunia, dan seluruh alam semesta. Visi
kita harus demikian besar, lebih besar dari
kehidupan, harus demikian mulia sehingga kita
tidak merasa rugi sedikit pun. Kita tidak takut
terhadap apa pun dalam visi yang demikian
agung. Setiap rintangan menjadi kecil dan setiap

Seekor Anjing yang
Memotong Khotbah

Diceritakan oleh Maha Guru Ching Hai, Florida, Amerika Serikat,
4 Februari 2003 (Asal dalam bahasa Inggris) DVD#754

Seorang pastor menyampaikan khotbahnya hanya dalam
waktu sepuluh menit, kurang lebih setengah dari waktu yang normal.
Ia meminta maaf dengan berkata: “Saya merasa sangat menyesal
karena anjing saya yang sangat menyukai kertas telah memakan
separuh dari khotbah saya. Itulah sebabnya saya tidak dapat

menyampaikan seluruh isi khotbah pagi ini. Saya sangat menyesal!”
Setelah pelayanan itu, pengunjung dari gereja yang lain bersalaman dengan pastor itu dan berkata:

“Pastor, jika anjing Anda punya anak, saya ingin memintanya satu, dengan demikian saya dapat
memberikannya kepada pastor di gereja saya!”

Sumber Pembayaran
yang Tak Terduga

Diceritakan oleh Maha Guru Ching Hai, Florida,
 Amerika Serikat, 4 Februari 2003

(Asal dalam bahasa Inggris) DVD#754

Seorang gadis cantik berjalan ke bagian
penjualan “barang tenunan” di sebuah toko serba-ada
dan berkata: “Saya ingin membeli bahan ini untuk
membuat baju baru. Berapakah harganya?” Pegawai
toko itu yang merupakan orang yang sangat nakal
menjawab: “Hanya sebuah ciuman untuk satu yard!” Dan dia tersenyum. “Baiklah,”
kata gadis itu. “Saya akan membeli sepuluh yard.”

Kemudian, dengan wajah yang penuh dengan harapan, pegawai toko itu berlari untuk mengukur
dan membungkus kain itu, kemudian tergesa-gesa keluar dengan sikap menggoda. Setelah mengambil
bungkusan kainnya, gadis itu menunjuk ke seorang pria tua yang berdiri di sampingnya dan berkata:
“Kakek, kamu yang bayar tagihannya!”

ketidaknyamanan pribadi menjadi tidak berarti
dalam visi seperti itu. Saya tidak merasa bahwa
kita membicarakannya seperti sebuah mimpi
atau hanya membuat sebuah visi, tetapi saya
merasa itu akan menjadi kenyataan pada suatu
hari.” (Dari Majalah Berita #21 ‘Guru Berkata :
Membawa Dunia Menuju Zaman Baru’)

Guru Menceritakan Lelucon
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Kepemimpinan yang Tercerahkan
Menciptakan Masa Depan yang Cerah

Slovenia

Presiden Slovenia Menjadi Vegan dan Giat
Memperkenalkan Cara Hidup yang Mulia

Oleh Damjan Kovacic, Ljubljana (Asal dalam bahasa Slovenia)

Presiden Slovenia Janez Drnovsek adalah
seorang humanis yang mulia dan penuh welas asih.
Setelah dinyatakan mengidap sejenis kanker yang
tidak dapat disembuhkan, ia kemudian mengubah
seluruh cara hidup dan cara berpikirnya dengan
menjadi seorang vegan. Dalam wawancara dengan
majalah Animal Liberation (Kebebasan Hewan), ia
sangat giat memperkenalkan pola hidup vegetarian.

Selain itu, tersentuh oleh penderitaan para
pengungsi di Daftur, Presiden Drnovsek memulai
prakarsa untuk meringankan situasi mereka yang
tertimpa malapetaka di seluruh dunia dengan
mengunjungi Sekretaris Umum PBB - Bapak Kofi
Annan, Presiden Prancis - Jacques Chirac, dan
pemimpin dunia yang lain untuk “menyadarkan”
mereka agar lebih bermurah hati dalam membantu

Belanda

Tidak Ada Lagi Tunawisma dalam Tujuh Tahun!

Oleh Roy Mannart, Amsterdam (Asal dalam bahasa Belanda)

Pemimpin empat kota utama di Belanda sudah membuat persetujuan dengan pemerintah bahwa
dalam tujuh tahun semua penduduk tunawisma harus mendapat tempat berteduh dan diharapkan bahwa
dalam jangka waktu empat tahun pertama, delapan puluh persen masalah tunawisma telah diselesaikan.
Dalam persetujuan ini, mereka akan berupaya keras dalam membantu para tunawisma untuk mendapatkan
tempat tinggal, pekerjaan, dan perawatan medis. Dan melalui proyek ini, mereka juga berupaya untuk
mencegah lebih banyak orang menjadi tunawisma. Selain itu, pemerintah Belanda akan menanamkan
170 juta Euro setahun dalam upaya ini, dengan harapan bahwa menjelang tahun 2013 tidak akan ada lagi
tunawisma di jalanan.

Laporan menurut kriteria dan penilaian Guru
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Seri Kepemimpinan Dunia Yang Cemerlang

Australia

Pemerintah Australia Memberikan Teladan yang Positif

Disusun oleh Grup Berita Australia (Asal dalam bahasa Inggris)

para pengungsi.
Banyak politikus, jurnalis, dan orang lain

sangat kagum, bagaimana sebuah negara kecil di Eropa
seperti Slovenia dapat memperoleh keberhasilan di
tingkat internasional dalam aspek perikemanusiaan.
Bapak Drnovsek menyampaikan kata-kata bijaksana
berikut untuk menjawab pertanyaan ini.

“Kita seharusnya meningkatkan kesadaran
orang-orang, dan yang terpenting adalah para
pemimpin politik dunia, sehingga para politikus
tidak hanya berpikir dalam lingkup geopolitis dan
kepentingan ekonomi mereka sendiri. Para politikus

semestinya mengikuti kata hati mereka dan
bertindak seperti manusia pada umumnya, bukan
hanya peduli terhadap kepentingan sendiri. Warga
negara biasa jauh lebih sadar daripada para
pemimpin mereka, lebih peduli pada masalah dunia
seperti kemiskinan, bencana, dan perubahan iklim.”

Untuk melihat secara lengkap wawancara Presiden
Drnovsek dengan majalah Animal Liberation yang
diselenggarakan pada tanggal 15 Desember 2005,
silakan kunjungi: http://www.evana.org/index.
php?id=8653&lang=en

Selama bertahun-tahun, negara Perse-
makmuran Australia telah melaksanakan banyak
program yang bermanfaat bagi warga negaranya.
Sebagai hasilnya, rakyat Australia secara umum
menikmati standar hidup yang tinggi, kesehatan
yang baik, dan sistem perawatan medis yang terbaik.
Pemerintah mendanai banyak pelayanan medis dan
farmasi di banyak rumah sakit umum maupun
tempat perawatan lansia. Pemerintah Australia juga
merupakan sumber dana utama bagi penelitian
kesehatan dan pelatihan tenaga ahli dan teknisi di
bidang perawatan kesehatan.

Selain itu, pada bulan Maret 2006, Australia
menerapkan Undang-Undang Pilihan Kerja yang
menjelaskan berbagai hak pekerja dalam hal: upah
minimum, cuti tahunan, cuti perorangan, cuti mela-
hirkan, jam kerja maksimum, perlindungan terhadap
pemutusan hubungan kerja yang tidak sah dan

pembentukan serikat pekerja.
Dan dalam rangka untuk membantu kaum

muda, Pemerintah Australia baru-baru ini mulai
berkampanye di televisi untuk mendorong anak-
anak melakukan olahraga setidaknya satu jam
sehari. Bahkan pemimpin partai politik oposisi
Australia, Bapak Kim Beazley mendukung penuh
kampanye ini dengan mengatakan, “Investasi
terpenting yang dilakukan oleh sebuah negara
adalah masa depan anak-anak yang sehat.”

Selain itu, sejak tahun 1974, Perwakilan
Australia untuk Perkembangan Internasional
(AUSAID) telah memberikan perhatian dan bantuan
kepada negara-negara berkembang, terutama di
kawasan Asia-Pasifik, Afrika, dan Timur Tengah.
Dengan demikian, lebih dari 58 juta orang miskin
telah mendapatkan manfaatnya. Contohnya, di
kawasan Pasifik, Perwakilan ini memberikan
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Seri Kepemimpinan Dunia Yang Cemerlang

Selandia Baru

Sebuah Negara yang Cinta Perdamaian dan Kesehatan

Oleh Terry Prince, Christchurch (Asal dalam bahasa Inggris)

beasiswa bagi siswa sekolah menengah umum pada
lembaga pendidikan daerah; dan melalui program
kesehatan AUSAID, sejumlah besar anak-anak
diberi vaksin anti penyakit. Di samping itu, program
teknik Perwakilan ini telah menyediakan air kepada
hampir 500.000 orang di Afrika.

Kami berharap semoga para pemimpin
Australia akan terus melanjutkan banyak kegiatan

yang konstruktif semacam ini sehingga dapat
memberi manfaat baik kepada warga negaranya
sendiri maupun warga negara lainnya di seluruh
dunia demi generasi mendatang.

Untuk penjelasan lebih lanjut, silakan kunjungi:
http://www.Godsdirectcontact.org.tw/gv/
australia_1e.htm

Peraturan tentang Makanan
Hasil Modifikasi Genetik

Selandia Baru mengawasi secara ketat
penggunaan organisme hasil modifikasi genetik
(GMOs). Semua organisme yang belum pernah ada
di Selandia Baru (termasuk GMOs) diatur dalam
Undang-Undang Zat–Zat Berbahaya dan
Organisme Baru tahun 1996. Undang-Undang ini
mengharuskan agar semua organisme baru
memperoleh persetujuan dari sebuah badan
independen sebelum diedarkan atau digunakan.

Karena itu, pada saat ini, tidak ada hasil
bumi segar di Selandia Baru yang merupakan hasil
modifikasi genetik. Walaupun beberapa makanan
olahan di negara ini mungkin mengandung bahan-
bahan hasil modifikasi genetik dari luar negeri, akan
tetapi bahan-bahan ini harus diuji terlebih dahulu
demi keamanan. Selain itu, makanan tersebut juga
harus diberi label yang jelas untuk memperlihatkan
adanya GMOs jika tingkat konsentrasinya lebih dari
satu persen.

Untuk melengkapi pengambilan keputusan

pada saat menetapkan peran GMOs dalam
masyarakat Selandia Baru, pemerintah mendirikan
Toi Te Taiao. Organisasi ini merupakan Dewan
Bioetika yang memberi penyuluhan kepada
masyarakat dan memberikan masukan kepada
pemerintah tentang implikasi dari modifikasi
genetik terhadap aspek spiritual, kebudayaan, dan
etika. 1

Pemeliharaan Perdamaian/ Bebas Nuklir /
Undang-Undang Pembatasan Angkatan

Bersenjata dan Persenjataannya

Di samping pendekatan yang sangat teliti
terhadap kesehatan masyarakat, Selandia Baru juga
terkenal sebagai anggota masyarakat dunia yang
menentang perang dan agresi. Sebaliknya, Selandia
Baru selalu mendukung perdamaian dan dialog
dalam menanggapi konflik nasional dan inter-
nasional di seluruh dunia.

Contohnya, negara ini adalah salah satu
pendiri Perserikatan Bangsa Bangsa. Selandia Baru
juga dengan gencar mempromosikan perdamaian
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Kosta Rika

Tidak Ada Militer di Kosta Rika

Oleh Laura Chen, San Jose (Asal dalam  bahasa Spanyol)

Pada tanggal 1 Desember 1948, Presiden Jos Figueres Ferrer dari Kosta Rika menghapus tentara
nasional setelah kemenangannya dalam perang saudara. Dengan demikian, dana dari anggaran federal
yang sebelumnya dimaksudkan untuk membiayai militer dapat digunakan untuk membiayai keamanan,
pendidikan, dan kebudayaan. Kemudian, pada tahun 1986, Presiden Oscar Arias Sanchoz menetapkan
tanggal 1 Desember sebagai “Hari Penghapusan Militer” di Kosta Rika.

dunia dengan menetapkan berbagai Undang-
Undang seperti Undang-Undang Kawasan Bebas
Nuklir Selandia Baru dan Undang-Undang
Pembatasan Angkatan Bersenjata dan Persen-
jataannya. Selain itu, negara ini juga mendukung
berbagai pakta dan perjanjian internasional; di
antaranya adalah Deklarasi Hak Asasi Manusia
Sedunia, Perjanjian Hak Sipil dan Politik
Internasional, dan Perjanjian Anti Pengembangan
Nuklir. 2

Selandia Baru juga sering turut dalam
berbagai misi pemeliharaan perdamaian Perse-
rikatan Bangsa-Bangsa di Yugoslavia, Kamboja,
Timor-Timur, Somalia, dan negara-negara lainnya.
3 Keikutsertaan ini telah mendorong perdamaian di
kawasan Pasifik. Sebagai contoh, pemberontakan
separatis yang menewaskan 20.000 orang di pulau
Bougainville telah berakhir setelah kedua pihak
berunding dengan perantaraan diplomat yang
berasal dari Selandia Baru. 4

Selain itu, pada tahun 2003, untuk
menanggapi permintaan resmi akan bantuan
internasional, Selandia Baru bersama-sama memim-
pin suatu kesatuan polisi dan tentara berbagai bangsa
ke pulau Solomon untuk membantu memulihkan
perdamaian dan ketertiban setelah terjadi kerusuhan

sipil di pulau tersebut. 5
Semua usaha ini menunjukkan tanggung

jawab Selandia Baru yang teguh terhadap kesehatan
dan kesejahteraan umum secara nasional dan
terhadap peningkatan persaudaraan umat manusia
pada skala politik internasional.

Referensi:
1. Departeman Lingkungan Hidup, dari http://

www.mfe.govt.nz/publications/organisms/gm-
nz-approach-jun04/html/index.html

    (Hak Cipta : Crown)
2. Departemen Luar Negeri dan Perdagangan,

dari http://www.mfat.govt.nz/foreign/
humanrights/overview/overview.html

    (Hak Cipta : Crown), Kawasan Bebas Nuklir
Selandia Baru, Undang-undang Pembatasan
Angkatan Bersenjata dan Persenjataannya
Tahun 1987, dari http://www.legislation.
govt.nz/browse_vw.asp?contentset=
pal_statutes (Hak Cipta : Crown)

3. http://www.un.org/Depts/dpko/dpko/index.asp
4. http://en.wikipedia.org/w/

index.php?title=Bougainville&oldid=40505568
5. http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=

Solomon_Islands&oldid=42506221
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Pemerintah Kanada Bekerja Dengan Rajin Untuk
Menciptakan Sebuah “Surga di Bumi”

Disusun oleh Grup Berita Toronto (Asal dalam bahasa Inggris)

Kanada

Selama bertahun-tahun pemerintah Kanada
telah bekerja dalam bidang  pemeliharaan
perdamaian internasional, bantuan pengungsi,
bantuan perikemanusiaan, bantuan bencana,
bantuan kesehatan, kesejahteraan umum, serta
perlindungan alam untuk meningkatkan taraf
kesehatan dan kesejahteraan warga negaranya
sendiri serta warga dunia pada umumnya dan
memperbaiki lingkungan Bumi. Di bawah ini adalah
beberapa contoh usaha-usaha mulia yang mem-
berikan teladan yang menonjol bagi pemerintah
lainnya.

Mengenai hubungan internasional, sejak
Perang Dunia Kedua, Kanada telah mengirim
pasukan penjaga perdamaian yang netral untuk
memberikan bantuan dalam berbagai pertikaian di
seluruh dunia. Dan tugas militer dari para tentara
ini telah ditingkatkan dengan pekerjaan yang
mempertinggi kesejahteraan sosial para penduduk
di daerah pertikaian. 1

Kanada juga telah memberikan banyak
bantuan perikemanusiaan dan usaha bantuan
bencana; misalnya, menyediakan tim dan bantuan
cepat tanggap dalam bentuk persediaan air minum,
perbekalan medis, dan bantuan pembangunan
kembali tempat-tempat yang tertimpa bencana.
Selain itu, Kanada juga turut memperbaiki prasarana
dasar untuk memulihkan kembali sistem transportasi
dan komunikasi. Kanada juga bekerja sama dengan
banyak organisasi dunia dan lokal untuk mem-

bangun kembali kehidupan dari para korban
bencana melalui berbagai proyek rehabilitasi. 2

Dalam hal perlindungan pengungsi, Kanada
membuka pintunya tanpa diskriminasi terhadap
orang-orang di seluruh dunia yang membutuhkan
bantuan. Semua pengungsi mempunyai peluang
memperoleh pekerjaan, pendidikan, dan perawatan
kesehatan. Pemerintah Kanada juga memberikan
dukungan pendapatan kepada para pengungsi, serta
berbagai pelayanan penting seperti tempat tinggal,
berbagai pinjaman, dan orientasi umum untuk
tinggal di Kanada. 3

Dalam bidang kesehatan dan kesejahteraan
umum, negara ini telah menghapus hukuman mati
sejak tahun 1976 dan tingkat pembunuhan semakin
menurun. 4 Selain itu, menurut hukum, semua tempat
umum dan tempat kerja harus bebas dari asap rokok.
5 Sistem Asuransi Kesehatan di Kanada telah
memberikan perawatan medis standar secara cuma-
cuma kepada seluruh penduduk Kanada tanpa
menghiraukan tingkat penghasilan atau golongan
mereka. 6 Pemerintah Kanada juga memberikan
subsidi rumah kontrak, perbaikan rumah, dan tempat
tinggal darurat untuk para keluarga maupun individu
yang berpenghasilan rendah, orang yang lanjut usia,
para tunawisma, dan orang cacat. 7

Selain itu, untuk membina generasi masa
mendatang di negaranya, pemerintah memberikan
bantuan bagi kaum muda seperti:
a. Pinjaman uang untuk belajar yang bebas bunga
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untuk mendorong kaum muda melanjutkan
kuliah

b. Bantuan pekerjaan (penjelajahan karir, pencarian
pekerjaan, pengembangan keahlian wawancara,
dan lain-lain) untuk mempermudah kaum muda
memasuki tempat kerja. 8

c. Berbagai program untuk membantu perkem-
bangan kesadaran kaum muda tentang peme-
liharaan ekologis dan perlindungan alam. 9

Banyak organisasi amal nirlaba juga secara
aktif meningkatkan kesejahteraan negaranya.
Misalnya, Bank-Bank Makanan mengumpulkan
makanan dari masyarakat setempat untuk warga
negara yang kelaparan; seperti para penerima
santunan kesejahteraan, orang cacat, para manula,
janda, anak-anak, dan pekerja yang berpenghasilan
rendah. 10 Organisasi ini mengadakan Kampanye
Tanam Sebaris Tumbuh Sebaris yang mendorong

para tukang kebun untuk menanam dan memelihara
sebaris sayuran tambahan, dan hasil panennya kelak
disumbangkan ke bank makanan setempat. 11

Program Memikirkan Makanan (Daur Ulang Wadah
Tinta Pencetak dan Telepon) merupakan proyek
yang memenangkan berbagai penghargaan dengan
misi mengurangi kelaparan dan mengalihkan sisa-
sisa yang tidak dipakai lagi dari lokasi pembuangan
sampah dengan mengumpulkan dan mendaur ulang
wadah tinta pencetak dan telepon seluler bekas.
Proyek ini bukan hanya memberikan dana baru
untuk bank makanan, akan tetapi juga memberi
inspirasi perilaku mendaur ulang dalam masya-
rakat. 12

Untuk referensi, silakan  kunjungi:
http://www.Godsdirectcontact.org.tw/gv/
canada_1e.htm

Dunia Bangkit Menuju Gaya Hidup Mulia
Oleh Grup Berita Florida, Amerika (Asal dalam bahasa Inggris)

Undang Undang Hewan yang baru dan
radikal ditetapkan di Eropa

Pada tanggal 23 Januari 2006, Parlemen Uni
Eropa menetapkan undang-undang  kesejahteraan
hewan yang telah diperbaharui secara menyeluruh,
yang menggambarkan meningkatnya kesadaran
masyarakat terhadap hak-hak hewan di Eropa.
Melalui undang-undang yang baru ini, banyak
praktik peternakan hewan yang kejam, seperti
kandang dan peti kayu yang berpalang, akan
dihapuskan setahap demi
setahap dalam waktu lima
hingga sepuluh tahun
mendatang. Undang-un-
dang ini juga menjelaskan
standar perumahan hewan

seperti ukuran, luas permukaan, dan penca-
hayaannya.

Sikap Mulia dari Orang-Orang Eropa

Selain itu, di awal tahun 2005, sebuah sistem
baru pemberian label bagi produk-produk
penyayang hewan mulai diberlakukan. Hal ini
berawal dari “Penelitian Barometer Eropa
menyangkut Sikap Orang Eropa” yang di-
distribusikan kepada 70.000 warga Uni Eropa.
Penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas orang
Eropa menghendaki pemberian etiket yang lebih
baik bagi produk-produk hewani, dan hampir 60%
mengatakan bahwa mereka mau membayar lebih
mahal untuk berbagai makanan yang melindungi
dan menyelamatkan para hewan. Mengenai pene-

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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litian ini, Komisaris Uni
Eropa, Markos Kyprianou
berkomentar, “Dengan jelas
para konsumen Eropa
peduli akan keselamatan
hewan dan ingin menda-
patkan keterangan tentang pilihan makanan yang
dibeli.” Laporan penelitian ini menyimpulkan,
“Telah ada suatu perubahan sikap masyarakat yang
jelas terhadap para hewan dalam dekade terakhir
ini dan bagaimana nasib para hewan benar-benar
diperhatikan di dalam masyarakat.”

Sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian
tersebut, mayoritas warga Uni Eropa mendesak
pemerintah untuk mempromosikan kesejahteraan
hewan di seluruh dunia. Sebagai hasilnya, pe-
doman internasional yang terinci tentang kese-
jahteraan hewan ternak untuk pertama kalinya
diusulkan di OIE, Organisasi Dunia untuk Kese-
hatan Hewan, dan akan segera diadopsi oleh 167
negara anggotanya pada bulan Mei 2005. 1

Juga, di bulan Februari 2006, Parlemen
Inggris menetapkan sebuah rancangan undang-
undang tentang kesejahteraan hewan. Hal ini
dapat menunjukkan suatu perubahan mendasar
dalam undang-undang hewan di Inggris. Undang-
undang ini telah mengharuskan para pemilik
hewan untuk memperlakukan hewan mereka
sebagaimana mestinya. Pelanggar dari undang-
undang tersebut akan dikenakan denda sebesar
US$35.000 dan satu tahun penjara. 2

Perubahan yang Gemilang di Cina

Pada bulan Oktober 2004, Beijing meng-
usulkan suatu amanat di mana para hewan yang
dibunuh harus menggunakan cara yang mempunyai
tingkat kesakitan terkecil. Mengenai undang-
undang ini, Dr. Peter Li dari Universitas Houston
berkata, ”Sebelumnya di Cina  tidak pernah ada
berbagai pernyataan yang begitu banyak menarik
perhatian mengenai perawatan hewan. Sejak akhir
tahun 90-an, para sarjana Cina sibuk berdebat

mengenai topik hangat ini, dan kasus-kasus
kekejaman terhadap hewan yang menonjol baru-
baru ini telah membuat topik ini menjadi bahan
pembicaraan yang hangat di masyarakat.” Karena
Cina memiliki penduduk terbesar di dunia, maka
perbaikan kesejahteraan hewan merupakan langkah
yang sangat penting dan berarti dalam memperbaiki
keadaan hewan yang menyedihkan.

Warisan mulia dari India

India memiliki sebuah kebiasaan kuno
yang senantiasa menghormati para hewan.
Kebiasaan ini bahkan masih terus berlanjut
hingga saat ini. Misalnya, sebuah ketentuan
dalam undang-undang dasar di India menyatakan
bahwa orang India memiliki suatu kewajiban
moral untuk mencegah penderitaan hewan. 3 Dan
pada tanggal 11 Maret 2004, Mahkamah Agung
di India menegakkan sebuah undang-undang
yang ketat di kota ziarah Rishikesh yang
mencegah penjualan telur. Menanggapi penjual
daging setempat yang menentang bahwa undang-
undang tersebut bertentangan dengan demokrasi
modern, Mahkamah Agung hanya mengatakan,
”Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa
beberapa komunitas masyarakat di India
menjalankan pola hidup vegetarian yang ketat dan
menghindari daging, ikan, maupun telur.”

Saat ini India dipimpin oleh Partai Kong-
res di mana Perdana Menteri dan Presidennya
mendukung pola makan vegetarian. Maka, pada
tanggal 21 Januari 2006, rapat Partai Kongres
dibuka dengan hidangan vegetarian untuk tiga
ribu delegasi.

Pada masa lampau, perselisihan di India
atas pembunuhan sapi dan babi telah menye-
babkan banyak bentrokan maut antar umat Hindu
dan Muslim. Bagaimanapun, pada tahun 2004,
sebuah peraturan yang dikeluarkan oleh suatu
dewan Muslim yang terkemuka di Delhi telah
membawa perdamaian yang lebih besar. Per-
aturan tersebut mengharuskan Muslim India agar
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kedua di antara negara pengkonsumsi daging
terbanyak, akan tetapi berbagai perubahan besar
mengenai perlakuan hewan telah terjadi. Sebagai
contoh, pada bulan November 2002, warga
Florida mengambil langkah yang belum pernah
terjadi sebelumnya di mana negara bagian
tersebut memasukkan suatu amandemen ke dalam
Undang-Undang Dasar Negara bagian mereka
untuk meningkatkan kesejahteraan babi yang
sedang hamil. Tindakan yang mengagumkan ini
telah menyebabkan diterimanya banyak undang-
undang kesejahteraan hewan yang lain melalui
pemungutan suara. Pemungutan suara di tahun
2006 akan diadakan sehubungan dengan
penanganan kandang-kandang babi dan lembu di
Arizona, serta larangan balapan anjing di
Massachusetts akan mengikuti delapan negara
bagian yang lain.

Pada bulan Januari 2006, kota
Bloomington, Indiana, mengubah kata ”pemilik”
menjadi “wali” dalam undang-undang hewan di
kota itu. Bloomington adalah kota ke-14 di
Amerika yang membuat perubahan ini bersamaan
dengan seluruh negara bagian Rhode Island. Hal
ini menggambarkan adanya kecenderungan untuk
memberi perlindungan dan hak dasar kepada para
hewan yang sebelumnya hanya dimiliki oleh umat
manusia. “Perwalian hewan peliharaan” juga
muncul sebagai sebuah perkembangan hukum
yang baru di Amerika. Seperti halnya perwalian
bagi anak-anak, dana ini disimpan untuk para
hewan saat pemiliknya meninggal. Gerry Beyer,
seorang profesor hukum yang khusus dalam
bidang ini, berkata, “Pemikiran tentang perwalian
hewan peliharaan yang berawal dari sesuatu yang
nampak menggelikan telah berkembang menjadi
sesuatu yang sangat utama hanya dalam waktu
semalam saja.”

Kemajuan ilmu pengetahuan
yang sejati

Hak para hewan dalam percobaan ilmiah

tidak menyembelih sapi selama berbagai hari raya
Hindu. 4

Gerakan baru di Belanda

Sebuah partai politik yang sangat peduli
terhadap hewan telah berdiri di Negeri Belanda,
yaitu ”Partai Pembela Hewan”. Dan partai ini
telah mengambil hati jutaan warga Belanda dan
hampir memenangkan sebuah kursi di Parlemen
Eropa pada tahun 2004. 5

Peristiwa bersejarah di Spanyol

Kota Barcelona membuat sejarah di tahun
2004 dengan melarang olahraga kuno yang berisi
perkelahian antara manusia melawan banteng.
Olahraga ini dilarang di seluruh Catalonia pada
tahun 2005.

Peraturan bijaksana dari Roma

Di bulan Oktober 2005, kota Roma, Italia,
menetapkan undang-undang hewan peliharaan
yang paling menyeluruh selama ini. Kota itu
mengharuskan pemilik hewan peliharaan untuk
mengajak jalan-jalan anjing mereka satu kali
dalam sehari (atau didenda US$625). Pengelola
Kota Roma bahkan melarang pembangunan
rumah di 800 kawasan tempat kumpulan kucing
liar hidup dan  juga melarang semua
penampungan hewan di Romawi melakukan
pembunuhan. Penasihat kota yang mendukung
peraturan Roma ini berkata, “Sangat baik untuk
melakukan apa pun untuk melindungi para
hewan. Mereka membalas sedikit kasih yang kita
berikan dengan memberikan perhatian mereka
sepenuhnya kepada kita. Peradaban sebuah kota
juga dapat diukur dengan cara ini.”

Kebangkitan di Amerika

Walaupun Amerika menduduki urutan
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telah menjadi topik pembicaraan utama di seluruh
Eropa. Undang-undang hewan Uni Eropa yang
baru mengharuskan semua bangsa untuk
mengganti percobaan hewan dengan alternatif
lain yang berlandaskan pada prinsip “3P”
(penggantian, pengurangan, dan perbaikan hewan
percobaan). Perwakilan Rakyat Amerika baru-
baru ini telah mendanai sebuah prakarsa yang
serupa untuk mengembangkan berbagai pilihan
lain. Di tahun 2005, badan pembuat undang-
undang di New Jersey bersuara bulat melarang
percobaan hewan jika ada berbagai pilihan
lainnya. Sekarang model dan video komputer
dapat menggantikan pembedahan dalam berbagai
pelajaran ilmu pengetahuan; dan pada tahun 2005,
papan pengumuman sekolah di Toronto
mengumumkan kebijaksanaan “pilihan pembe-
dahan”, yang mengharuskan semua murid diberi
penjelasan bahwa mereka mempunyai hak untuk
tidak melakukan pembedahan dan disediakan
berbagai pilihan lain.

Berbagai perguruan tinggi
menjadi hijau

Belakangan ini, berbagai pilihan hidangan
vegetarian telah tersedia di berbagai sekolah dan
perguruan tinggi di seluruh Amerika sesuai
dengan tuntutan dari para orang tua dan murid
yang menginginkan buah-buahan, sayur-sayuran,
dan makanan pengganti daging disediakan di
kantin mereka.

Pada tahun 2001 di Miami, Florida, Dr.
Antonia Demas mengajar 19 orang pemuda nakal
bagaimana membuat makanan vegetarian. Ia
dengan tegas meminta para pemuda itu untuk
menjalankan pola makan vegetarian murni dan
minum delapan gelas air setiap hari selama tiga
minggu. Semua pemuda itu menunjukkan
kemajuan dengan berkurangnya kelakuan agresif
mereka, meningkatnya prestasi akademis,
olahraga, dan kekuatan tubuh, serta turunnya
risiko terkena penyakit jantung sebesar 30%.

Setelah mengumumkan hasilnya, Dr. Demas
diundang untuk menunjukkan tekniknya ke
berbagai sekolah di lima negara bagian lainnya. 6

Pada tahun 2003, Dr. Robert Lawrence
yang merupakan dekan kepala dari Sekolah
Kesehatan Masyarakat Bloomberg di Universitas
Johns Hopkins dan pemenang Penghargaan
Albert Schweitzer di bidang Kemanusiaan pada
tahun 2002 memulai kampanye yang disebut
“Hari Senin Tanpa Daging” untuk mem-
promosikan pola hidup vegetarian di sekolahnya.
Sekolahnya sering kali mendapat peringkat
pertama di antara berbagai sekolah kesehatan di
Amerika. Lebih dari tiga puluh tahun terakhir,
jumlah artikel dalam majalah ilmiah tentang pola
hidup vegetarian telah meningkat hampir delapan
kali, dan pada tahun 1997, Perkumpulan Diet
Orang Amerika menerbitkan edaran yang sangat
mendukung pola hidup vegetarian. 7

Makanan masa depan

NASA juga berhasil
mengembangkan makanan
ruang angkasa yang merupakan
makanan vegetarian murni.
Salah satu proyek di tahun 2000,
NASA menetapkan 100 resep
vegetarian utama yang meng-
gunakan hasil panen dari metode penanaman
yang menggunakan sistem pendukung kehidupan
regeneratif, di mana tanaman dan mikroba
berfungsi untuk memperbarui udara, air, dan
makanan bagi awak pesawat. Nasa menguji resep-
resep vegetarian dalam penelitiannya selama tiga
puluh hari dan menyimpulkan bahwa orang-orang
yang hidup di ruang angkasa akan sangat senang
mengkonsumsi makanan vegetarian.

Sejak wabah penyakit Sapi Gila dan
berbagai masalah kesehatan dunia yang baru-baru
ini muncul, para konsumen telah menunjukkan
bahwa mereka mau membayar lebih untuk bahan-
bahan yang diberi label vegetarian atau dari
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sumber sayuran. Sebuah analisa pasar makanan di bulan Januari 2006
menyebutkan bahwa 30-50% bahan dasar hewani akan digantikan
dengan bahan dasar vegetarian dalam waktu lima hingga sepuluh
tahun.8

Untuk catatan kaki 1-8, silakan kunjungi:
http://www.Godsdirectcontact.org.tw/gv/eu_1e.htm

Udara di Planet Ini Akan Lebih Segar
daripada Sebelumnya

Oleh Grup Berita Florida, Amerika Serikat (Asal dalam bahasa Inggris)

Tembakau merupakan
penyebab utama kematian yang
kedua saat ini, dan separuh dari
pengguna tembakau saat ini
akhirnya akan terbunuh olehnya.
Selama lebih dari lima puluh
tahun, para dokter telah menyadari
bahaya dari penggunaan tembakau. Akan tetapi,
daya kecanduannya telah menguasai manusia
demikian kuat sehingga pemerintah tidak dapat
mengesahkan undang-undang untuk mengen-
dalikannya. Dalam beberapa tahun terakhir, keadaan
mulai berbalik saat orang di seluruh dunia mulai
gigih melawan perusahaan-perusahaan tembakau.
Selain itu, undang-undang larangan untuk merokok
juga mulai disahkan.

Contohnya, pada tanggal 27 Februari 2005,
The World Health Organization’s
Framework Convention On

Tobacco Control (FCTC) Treaty (Perjanjian
Ketentuan Dasar Pengawasan Tembakau dari
Organisasi Kesehatan Dunia), melakukan langkah
internasionalnya yang pertama. Saat tulisan ini
diturunkan, 124 negara telah mengesahkan

perjanjian ini. Ini merupakan salah satu perjanjian
yang paling cepat disetujui dalam sejarah. Negara-
negara yang ikut menandatangani perjanjian ini
harus melarang semua iklan rokok dan menge-
sahkan undang-undang larangan merokok dalam
lima tahun.

Upaya larangan merokok di Asia

Perjanjian FCTC terjadi di tengah-tengah
lonjakan mendadak larangan
merokok di seluruh dunia,
termasuk Kerajaan Bhutan di Himalaya, yang
pada tahun 2004 menjadi negara pertama yang
benar-benar melarang penjualan tembakau. Dan di
India, larangan mutlak terhadap iklan rokok
diberlakukan. Ke sebelah utara, Cina sudah
mengeluarkan larangan merokok di tempat umum
sejak 1996. Akan tetapi, larangan tersebut tidak
dilaksanakan, sehingga selama dasawarsa terakhir
jumlah konsumsi rokok di Cina bertambah. Sejauh
ini Cina adalah konsumen tembakau terbesar, maka
saat Cina menandatangani perjanjian FCTC
pada tahun 2005 merupakan saat yang
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bersejarah. Berbeda dengan
larangan merokok pada tahun
1996, pemerintah Cina kini merencanakan
berbagai sanksi yang nyata terhadap peng-
gunaan tembakau.

Juga, Singapura, di
mana larangan merokok di-
dukung dengan denda yang berat, bertekad
untuk mengikuti jejak Bhutan dan menjadi
sebuah negara bebas-rokok. Di sana, merokok di
tempat umum didenda US$600, sedangkan menjual
rokok kepada anak-anak didenda US$6000.

Beberapa perubahan drastis tentang
penggunaan rokok juga terjadi di Timur Tengah di
mana tembakau sangat mendarah daging dalam
kebudayaan Islam. Misalnya, Iran dan Suriah
baru-baru ini telah mengesahkan
undang-undang larangan mero-
kok secara menyeluruh. Yang jauh lebih penting
daripada undang-undang adalah fatwa, atau
pendapat hukum oleh Majelis Ulama yang lebih
mudah dilaksanakan. Persoalan utama bagi umat
Islam adalah apakah merokok sekedar kebiasaan
buruk atau haram - dilarang oleh agama Islam.
Sejumlah besar sarjana Islam di seluruh dunia
menyatakan bahwa tembakau itu haram, sehingga
telah menyebabkan berbagai usul pembuatan
undang-undang yang baru oleh para pemimpin
pemerintah. Maka dari itu, hampir setiap negara
Islam kini mengusulkan larangan merokok.
Kenyataannya, pada bulan Maret 2006, Jakarta,
Indonesia, dengan jumlah konsumsi
rokok tertinggi di dunia, menge-
sahkan sebuah undang-undang pembatasan
merokok.

Larangan merokok di Eropa

Prakarsa awal kampanye larangan-
merokok PBB banyak muncul dari negara Eropa.
Pada bulan Juli 2005, Uni Eropa menyampaikan
pengarahan yang mengharuskan semua negara
Uni Eropa melarang iklan rokok di semua

terbitan, radio, dan internet. Beberapa negara Uni
Eropa telah melangkah lebih jauh dan
mengesahkan undang-undang larangan merokok
di tempat umum. Irlandia, negeri dengan banyak
kedai minum, adalah negara pertama di dunia
yang melakukan larangan merokok secara
nasional di semua ruang tertutup, termasuk kedai
minum. Jika Anda melanggarnya, maka Anda
harus membayar denda US$3600, dan denda yang
tinggi ini menyebabkan orang-orang mema-
tuhinya.

Karena langkah Irlandia, undang-undang
larangan merokok telah menjalar ke seluruh
Eropa seperti Norwegia, Swedia, Italia,
Spanyol, Inggris, dan Rusia.
Semuanya memberlakukan
larangan umum dengan sanksi
yang berat. Setelah setahun, peraturan larangan
merokok di Italia telah menyebabkan penurunan
penjualan rokok secara besar-besaran dan
setengah juta orang berhenti merokok. Walaupun
merokok telah mengakar dalam gaya hidup
bangsa Spanyol, secara mengagumkan, sekitar
70% dari penduduk mendukung larangan itu.
Undang-undang larangan merokok yang terbaru
sedang diperdebatkan dengan seru di parlemen
dan ada berbagai kejutan besar yang muncul di
mana para anggota parlemen memilih undang-
undang yang paling keras. Hal ini terjadi di
Inggris pada pertengahan bulan Februari 2006.
Saat larangan ini mulai diberlakukan tahun depan,
maka orang yang merokok di gedung umum mana
pun termasuk kedai minum dan tempat hiburan,
harus membayar denda sebesar US$ 4000.

Jerman juga telah meluncurkan
kampanye larangan merokok

tahunan dengan cara yang inovatif. Caranya
adalah para perokok dibayar, bisa mencapai
US$12.000, agar tidak merokok selama empat
minggu. Hadiah uang tunai diberikan berdasarkan
undian kepada para mantan perokok yang
mendaftar dan mau diuji. Sejumlah 90.000
perokok mendaftar pada tahun 2004, dan satu dari

(untuk setiap negara)
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tiga orang sudah berhasil hidup tanpa rokok.

Menumbangkan tembakau di Amerika

Bahkan Kuba yang
merupakan penghasil hampir
seluruh persediaan cerutu di
dunia memberlakukan larangan
merokok di tempat umum pada
bulan Februari 2005. Pemimpin
politik Kuba, Fidel Castro, pernah menjadi
perokok berat dan berhenti merokok karena
gangguan kesehatan. Demikian juga, semua
pemerintah di seluruh  Amerika Latin mene-
rapkan undang-undang larangan merokok yang
meyakinkan dan pada tanggal 1 Maret 2006,
Uruguay menjadi negara Amerika Selatan

pertama yang menandatangani
perjanjian FCTC.

Perjuangan melawan tembakau yang paling
sengit telah terjadi di Amerika Serikat yang me-
rupakan rumah industri tembakau dunia. Ribuan
gugatan hukum diajukan atas nama para perokok
yang sakit, para pekerja di gedung yang penuh asap
rokok, dan seluruh penyelenggara perawatan
kesehatan yang menentang perusahaan raksasa
tembakau. Pada tahun 1998, perusahaan tembakau
Amerika Serikat kalah dalam gugatan perkara
terbesar dalam sejarah, yang meliputi US$200 miliar
untuk penyelesaian perkara. Gugatan tersebut
diajukan atas nama pemerintah negara bagian, dan
saat ini kasus yang lebih besar sedang dihadapi
pemerintah federal. Gugatan hukum tembakau AS
lambat laun menyoroti semua teknik pemasaran
yang jahat yang dilakukan oleh perusahaan
tembakau yang sudah menyebabkan kecanduan dan
kematian bertahap terhadap sebagian besar populasi
dunia.

Meskipun Amerika Serikat belum menge-
sahkan larangan merokok secara nasional, akan
tetapi dua belas negara bagian dan ratusan kota saat
ini telah menerapkan larangan merokok di semua
tempat umum. Kota San Luis Obispo di

California adalah kota pertama di dunia yang
menerapkan hukum seperti itu sejak
tahun 1990. Kemu-

dian, dua belas negara bagian
mengikuti, di samping wilayah
Puerto Rico pada bulan Maret 2006.

Di Florida, warga negara berjuang
menempatkan rancangan undang-

undang seperti itu dalam suatu pengambilan suara
di seluruh negara bagian pada tahun 2002, dan
langsung dimasukkan ke dalam Undang-Undang
Negara Bagian. Walaupun larangan tidak berlaku
di tempat hiburan malam, kampanye di Florida
telah menghasilkan penurunan
sebanyak 50% perokok di sekolah
menengah pertama dan 35% perokok di sekolah
menengah atas.

Larangan merokok yang paling ber-
pengaruh terjadi pada tahun 2003 di Kota New
York, yang merupakan ibukota
keuangan dunia dan rumah markas
besar Perserikatan Bangsa Bangsa. Walaupun
larangannya sangat umum, akan tetapi para
perancang undang-undang terus sibuk berdebat
hangat mengenai akibat finansialnya. Apakah orang-
orang akan berhenti mengunjungi restoran? Apakah
hilangnya pajak cukai akan merugikan program
pemerintah yang lain? Tetapi, setelah satu tahun,
dari penelitian diketahui bahwa langkah tersebut
membawa dampak yang sangat positif di sektor
usaha. Usaha restoran meningkat, pajak dari restoran
melonjak 8,7%, dan pemenuhan mencapai 100%,
serta dukungan umum yang hampir menyeluruh.
Penelitian serupa atas larangan merokok baru-baru
ini di Eropa juga menemukan bahwa ini merupakan
pemecahan masalah yang menguntungkan semua
pihak. Penelitian ini terpisah dari penelitian yang
berkaitan dengan tabungan pada program kesehatan
nasional yang sudah menumpuk di Amerika Serikat
dan negara lainnya selama beberapa dasawarsa.
Dengan data ekonomi yang nyata seperti ini,
hanyalah soal waktu sebelum umat manusia
seluruhnya bebas dari kutukan tembakau.

(bagi tiap negara
bagian)
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Laporan dari Hongaria

Bantuan Guru yang Penuh Kasih
Menjangkau Sebuah Desa Miskin

Oleh Grup Berita Hongaria (Asal dalam bahasa Hongaria)

Pada tanggal 14 Januari 2006, para
inisiat dari Hongaria menonton berita
tayangan TV Budapest yang
memberitakan keadaan menye-
dihkan dari sebuah desa miskin
yang bernama Alsoszentmarton di
pinggiran negara mereka yang
berbatasan dengan Kroasia. Berita
tersebut melaporkan bahwa kehidupan
penduduk di desa itu tiba-tiba terhenti karena
tertimpa musim dingin yang sangat parah dengan
temperatur kadang-kadang mencapai minus 20
derajat Celcius, sedangkan mereka tidak memiliki
makanan atau alat pemanas. Karena prihatin dengan
kondisi penduduk desa tersebut, keesokan harinya
para inisiat membicarakan hal tersebut dengan
manajer dari yayasan amal Katolik setempat, Pastor
Lanko Jozsef, dan menyepakati bahwa cara yang
terbaik untuk membantu adalah dengan mem-
bagikan makanan secara langsung kepada 250
keluarga yang membutuhkan bantuan di desa
Alsoszentmarton.

Karena itu, saudara dan saudari inisiat
membelanjakan 342.000 forint (kira-kira setara
dengan US$1.650) untuk membeli 250 porsi tepung
gandum, beras, gula, pasta, margarin, minyak bunga
matahari, kacang merah, kacang belah (split pea),
kacang tanah, kismis, dan barang-barang lainnya.
Secara keseluruhan berat makanan tersebut hampir
mencapai dua ton. Mereka juga membeli proteina
untuk dimasak oleh petugas yayasan tersebut bagi
penduduk desa.

Kemudian, pada hari Sabtu tanggal 21
Januari, para inisiat melakukan perjalanan menuju
desa tersebut dengan menggunakan dua buah mobil
minivan. Mereka menemui Pastor Lanko di sebuah
gereja Katolik setempat, dan menurunkan muatan
makanan ke dalam ruang perjamuan di gereja

tersebut. Dengan segera beberapa anak lelaki
desa dengan wajah penuh senyum dan

sukacita datang bergabung untuk
membantu menurunkan muatan
makanan tersebut. Setelah para
inisiat pergi untuk membeli lebih
banyak perbekalan, dengan segera

anak-anak lelaki tersebut menye-
barkan berita baik tentang bantuan

perbekalan makanan tersebut ke penduduk
desa lainnya, dan dengan bantuan mereka, Pastor
Lanko membagikan semua perbekalan makanan
tersebut.

Selanjutnya, para inisiat membeli garam,
biskuit, farfel (mi berbentuk peluru), dan kurang
lebih setengah ton kentang di kota terdekat, Siklos.
Begitu kembali ke Alsoszentmarton, saudara dan
saudari inisiat melihat barisan panjang orang-orang
di depan gereja dan sebagian besar orang-orang itu
dengan penuh sukacita menjinjing tas makanan
keluar dari halaman gereja. Kemudian, ketika
penduduk setempat melihat minivan terparkir di
depan gereja, mereka dengan segera mengelilingi
kendaraan itu dan para inisiat dengan cepat
membagikan semua perbekalan yang ada dalam
kendaraan kepada penduduk desa hanya dalam
beberapa menit saja.

Penduduk desa yang kekurangan tersebut
benar-benar bahagia, rendah hati, dan berterima
kasih saat menerima bantuan Guru yang penuh
kasih. Para inisiat juga merasakan kegembiraan saat
memberi dengan sepenuh hati kepada rekan
senegara mereka. Kemudian, saat pembagian
makanan tersebut selesai, para inisiat mengucapkan
selamat tinggal kepada Pastor Lanko dan orang-
orang desa yang penuh senyum, lalu kembali ke
Budapest. Terima kasih, Guru, atas pengalaman
yang mengangkat dan mengagumkan ini!

Kasih Dalam Tindakan
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Laporan dari Amerika Serikat

MichiganMichiganMichiganMichiganMichigan

Makanan Surgawi Memberkahi Tempat Penampungan
Wanita dan Anak-Anak di Detroit

Oleh Helen Guo dan Sherrie Wang, Michigan (Asal dalam bahasa Inggris)

Di bawah bimbingan ilahi Guru, pada tanggal 7 dan 12 Januari 2006, para inisiat dari Center
Michigan mengunjungi tempat penampungan tunawisma bagi wanita dan anak-anak yang dikenal dengan
nama Rumah Genesis II dan III (Genesis House II and III) di Detroit untuk membagikan makanan vegetarian
yang bergizi dan menyampaikan kasih Guru kepada para penghuni tempat penampungan tersebut.

Santapan lezat itu terdiri dari lumpia vegetarian, selada, nasi goreng, kue-kue kecil tanpa telur
buatan sendiri, dan banyak buah-buahan segar yang sangat dinikmati oleh para penghuni di kedua tempat
penampungan tersebut. Banyak dari mereka yang kembali ke meja saji untuk mendapatkan tambahan.
Kenyataannya, seorang wanita berkata kepada para inisiat, ”Saya makan begitu kenyang sampai mencapai
tenggorokan.” Oleh karena itu, para saudara dan saudari inisiat merasa gembira saat mengetahui bahwa
konsep makanan vegetarian telah siap diterima oleh para penghuni, dan juga merasa senang ketika pimpinan
dari salah satu tempat penampungan tersebut mengizinkan mereka untuk memasang poster Guru dan
menayangkan video ceramah Guru saat para penghuni tempat penampungan tersebut menikmati makan
malam mereka. Selama kegiatan ini berlangsung, keheningan yang mencolok menyelimuti ruang makan
tersebut pada saat video ceramah Guru diputar; dan setelah itu, beberapa orang mengajukan permohonan
untuk mempelajari Metode Kemudahan dan rekan-rekan inisiat memberi mereka informasi untuk
menghubungi Center Michigan. Mereka kemudian menginformasikan
kepada para inisiat bahwa tempat penampungan menyediakan ruang
meditasi/berdoa untuk digunakan oleh para penghuni dengan berbagai
latar belakang agama sehingga mereka dapat dengan mudah berlatih.

Pada akhirnya, para saudara dan saudari inisiat dari Michigan
berterima kasih secara mendalam atas berkah ilahi Guru yang telah
mengizinkan mereka untuk menjadi alat perantara dalam penyaluran
kasih-Nya. Mereka berharap dapat terus melakukan pekerjaan Guru
dalam memberikan makanan kepada kaum tunawisma di kemudian hari.

CaliforniaCaliforniaCaliforniaCaliforniaCalifornia

Memberi Makan kepada Orang yang Kurang Beruntung
dalam Semangat “Hidup dengan Cara Berbeda”

Oleh Grup Berita Los Angeles (Asal dalam bahasa Inggris)

Terinspirasi oleh kesuksesan mereka dalam usaha memberi makanan kepada para tunawisma
pada waktu Natal tahun 2005 (lihat Majalah Berita #163, “Kasih dalam Tindakan”), para inisiat dari
Center Los Angeles sekarang menyediakan makanan vegetarian secara berkala kepada berbagai tempat
penampungan tunawisma di daerah California Selatan.

Kegiatan ini pertama-tama dimulai di malam yang sangat dingin pada tanggal 20 Januari 2006 di
National Guard Armory Cold Weather Shelter, (Tempat Penampungan Musim Dingin Gudang Senjata

Kasih Dalam Tindakan
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Keamanan Nasional), di Santa Ana,
California. Tempat ini dihuni oleh
sebuah komunitas berbahasa
Spanyol yang berlokasi di Los
Angeles bagian Selatan di Orange
County. Saat para inisiat tiba di
tempat penampungan itu, mereka
melihat sejumlah besar orang-orang
jalanan yang berkumpul di dalam. Banyak wanita
dan anak-anak yang berbaring di atas selimut yang
digelar di atas lantai di dekat meja yang digunakan
sebagai tempat pembagian makanan dan minuman.
Pada pandangan awal, orang-orang tersebut terlihat
lelah dan sedih, akan tetapi setelah melihat para
inisiat, wajah mereka mulai bercahaya karena
mereka merasa sangat tersentuh saat mengetahui
bahwa para saudara dan saudari inisiat meng-
hantarkan bingkisan kasih dari Tuhan.

Kemudian beberapa orang sukarelawan dari
tempat penampungan tersebut menolong para inisiat
dalam mengatur makanan dan minuman di atas
meja. Ada kurang lebih 170 orang berbaris secara
teratur untuk menerima makanan mereka yang
meliputi nasi goreng, lumpia vegetarian, selada
kentang, apel, air botol, serta foto Guru dan salinan
dari selebaran “Hidup dengan Cara Berbeda.”
Karena pada umumnya mereka hanya memakan roti
dan saus untuk makan malam, para pengunjung
tempat penampungan tersebut sangat menghargai
makanan vegetarian yang lezat itu. Suasana yang
hangat dan menyenangkan menyebar dalam ba-
ngunan tersebut dan setiap orang merasa seperti
sebuah keluarga besar yang dipenuhi dengan kasih
Guru.

Kegiatan pembagian makanan yang kedua
kepada kaum tunawisma oleh para insiat dari LA
diadakan pada tanggal 17 Februari. Mereka
menyajikan makan siang berupa nasi goreng, ayam
vegetarian dengan saus asam manis, selada kubis
iris, dan air botol kepada kurang lebih tujuh puluh
pengunjung di Orange County Rescue Mission’s
Men’s Shelter (Tempat Penampungan untuk Pria
Misi Penyelamatan Kabupaten Orange). Tempat itu
mempunyai fasilitas keagamaan yang tertua di
daerah tersebut, yang juga berlokasi di Santa Ana.
Manajer tempat penampungan tersebut, Bapak Jeff
Hollett adalah orang yang sangat bersahabat. Ia
dengan hangat menerima para saudara dan saudari

inisiat. Ia berkata bahwa setiap
malam fasilitas tersebut me-
nampung tiga puluh enam orang
tunawisma pria yang mencoba
untuk melakukan penyesuaian diri
untuk dapat kembali ke masyarakat
dan mendapatkan pekerjaan.
Tempat ini juga memberikan

penataran siswa Kristiani serta memberikan makan
pagi, makan siang, dan makan malam kepada para
tunawisma. Sebagaimana yang dinyatakan dalam
situs mereka, visi dari Misi Penyelamatan tersebut
adalah “untuk memenuhi  berbagai kebutuhan
orang-orang dan menjadi duta Tuhan untuk me-
nunjukkan kepada mereka bahwa Tuhan juga
mengasihi mereka.”

Semangat ini tampak jelas di antara para
staf yang hangat, sopan, dan ceria; dan juga terlihat
nyata di antara para penghuni dan pengunjung
tempat penampungan tersebut yang sangat me-
nikmati makanan yang dihidangkan. Sebagai
contoh, Joseph, mantan orang jalanan yang menjadi
tukang masak di dapur fasilitas penampungan itu
berkata tentang perubahan spiritualnya, ”Saya ingin
membagikan hadiah yang telah saya terima kepada
orang-orang lain.” Lebih lanjut, sehubungan dengan
makanan yang disajikan oleh para inisiat, Maricela,
salah seorang pengunjung wanita berkata, ”Saya
menderita masalah pada hati, dan kacang kedelai
dalam makanan ini membantu meningkatkan
kesehatan saya serta membersihkan darah saya.”
Dan tamu lainnya memberi komentar, ”Saya tidak
menyangka bahwa ini adalah makanan vegetarian”
dan “Saya bukanlah pemakan tahu tetapi ini sangat
enak. Saya tidak dapat mengatakan perbedaan antara
makanan ini dengan daging ayam sungguhan.”

Seusai makan, para inisiat memasukkan sisa
makan siang tersebut ke dalam kotak tentengan dan
membagikannya kepada para pengunjung. Seorang
saudara inisiat memberikan setumpuk selebaran
“Hidup dengan Cara Berbeda” kepada salah satu
staf Misi yang menerimanya sambil berkata,
”Terima kasih banyak. Saya akan memastikan
bahwa ini akan dibagikan kepada orang-orang
kami.” Juga, sewaktu ia pulang ke rumah, saudara
tersebut berjumpa dengan seorang wanita tuna-
wisma di jalanan yang tidak kebagian makan siang
tetapi menerima satu kotak tentengan makanan

Kasih Dalam Tindakan
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vegetarian. Tunawisma itu kemudian berkata,
”Meskipun saya terlambat makan siang, akan tetapi
Tuhan selalu memberi saya dengan cara seperti ini.
Makanan ini sungguh enak.”

Melalui pengalaman mereka di National
Guard Armory Cold Weather Shelter dan Orange
County Rescue Mission’s Men’s Shelter, para inisiat

yang turut berpartisipasi mendapatkan pelajaran
yang berharga dalam berbagi kasih dan perhatian
Guru dalam semangat Kristus. Setelah menerima
undangan dari pejabat Rescue Mission, mereka
berencana untuk menyajikan makan siang vege-
tarian secara berkala kepada fasilitas penampungan
itu di kemudian hari.

Laporan dari Korea

Menghangatkan Hati Para Tunawisma
dengan Makanan yang Hangat

Oleh Grup Berita Daegu (Asal dalam bahasa Korea)

Pada musim dingin tahun 2004-2005, para
inisiat dari Center Daegu mulai mengenal petugas
dari tempat penampungan Chok Bang (artinya
‘loteng yang sangat kecil’) ketika mereka
menyumbangkan pakaian musim dingin bekas
kepada penghuni fasilitas penampungan tunawisma
itu. Maka, mulai bulan
Februari 2006, para inisiat
memberikan makanan gratis
setiap bulannya kepada
orang-orang jalanan pada
hari Jumat malam saat
kegiatan penyajian makan
malam berkala diadakan
oleh tempat penampungan di
Lapangan Stasiun Daegu
Timur.

Pada tanggal 3 Februari, suhu
mencapai -14°C dan udara saat itu terasa
sangat dingin. Pada saat inilah para
praktisi menyajikan makanan pertama
mereka. Dan meskipun hari itu me-
rupakan hari yang terdingin dengan tiupan angin
yang paling kencang di musim dingin tersebut; ada
lebih dari 150 orang tunawisma yang tiba satu jam
lebih awal dan mengantri untuk mengambil
makanan yang terdiri dari nasi, lobak putih, daging
babi vegetarian, kimchi vegetarian (acar kubis yang
pedas), hidangan sayur tambahan, dan sup pedas
yang berisi sayuran serta protein kedelai.

Sewaktu menyajikan makanan, para inisiat

merasa sedih saat menyaksikan para saudara dan
saudari yang kurang beruntung yang menggigil
kedinginan sambil makan di tengah cuaca yang
buruk. Mereka berdoa agar makanan tersebut dapat
menyalurkan kasih dan berkah Tuhan ke dalam hati
para tunawisma sehingga mereka dapat merasa lebih

hangat. Sambil makan, beberapa
tunawisma bertanya tentang ba-
gaimana “daging babi” tersebut
diolah sehingga menjadi sedemikian
lembut dan gurih. Setelah men-
dengar penjelasan, mereka sangat
terkejut saat mengetahui bahwa
sebenarnya makanan tersebut
berasal dari protein vegetarian dan

bukan berasal dari daging
babi sungguhan. Sebagai
tambahan, tamu-tamu ter-
sebut terlihat sangat lapar dan
ingin menambah makanan
lagi. Karena itu, akibat
permintaan yang banyak,

makanan yang disiapkan oleh para inisiat hampir-
hampir tidak mencukupi meskipun mereka telah
menyiapkan makanan yang cukup untuk dua ratus
orang. Kemudian, pada akhirnya, sebelum ke-
seluruhan makanan habis, tambahan makanan
dibawa dari Center Daegu sehingga mencukupi bagi
semua. Dan selama berlangsungnya kegiatan
tersebut, wajah-wajah penuh kebahagiaan dan
komentar yang penuh penghargaan dari para tamu

Kasih Dalam Tindakan
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telah membuat para murid merasakan keriangan dan
kepuasan.

Juga, petugas tempat penampungan Chok
Bang dengan tulus berterima kasih kepada tim
pekerja yang telah memasak sendiri makanan
tersebut dan tidak memesan dari restoran se-
bagaimana yang biasanya dilakukan oleh Asosiasi
lainnya. Dan pada hari yang sama, sukarelawan dari
Asosiasi Dokter untuk Kemanusiaan yang mem-
berikan pemeriksaan kesehatan gratis kepada para
tunawisma merasa sangat menyesal karena mereka

kehilangan kesempatan untuk mencicipi makanan
vegetarian yang sangat lezat itu. Mereka berharap
agar mereka dapat bergabung dengan para inisiat
pada kegiatan mereka yang berikutnya.

Setelah menyajikan makanan yang
pertama di Lapangan Stasiun Daegu Timur, para
inisiat berdoa kepada Guru agar menyiramkan
berkah-Nya kepada teman-teman yang kurang
beruntung yang tinggal di jalanan sehingga jiwa
mereka dapat segera menyambut kehangatan dari
kebangkitan spiritual.

Laporan dari  Pakistan

Karena liputan CNN, Guru mengirim lebih banyak bantuan ke kawasan gempa bumi Kashmir

Kasih Melampaui Batas bagi Para Korban Bencana Alam

Laporan disusun oleh Grup Berita Amerika Serikat, Singapura, dan Formosa
(Asal dalam bahasa Inggris dan Cina)

Setelah tim medis dan tim bantuan yang pertama memberikan perawatan medis gratis dan
membagikan bantuan perbekalan di kawasan Pakistan yang terkena gempa dari tanggal 29 Januari
sampai 2 Februari 2006 (silakan membaca Majalah Berita #163 untuk laporan selengkapnya), para
anggota Asosiasi Internasional Maha Guru Ching Hai dari Formosa, Cina, Thailand, Jerman, Amerika
Serikat, dan Singapura membentuk tim lain untuk meneruskan upaya medis dan bantuan.

Pada tanggal 4 Februari, tim medis men-
capai Mansehra, kurang lebih tiga jam ke arah utara
Islamabad, Ibu Kota Pakistan, dan mendirikan
markas besar komunikasi di hotel setempat. Dua
orang saudara dari grup yang sebelumnya tetap
tinggal untuk mengkoordinasikan pelayanan medis
yang berkelanjutan, sementara para inisiat dari
Singapura membungkus pakaian hangat yang baru
dibeli untuk para korban bencana alam dan seorang
saudara dari Jerman kemudian ikut bergabung.*

Pada tanggal 5 Februari, para inisiat di-
pimpin oleh seorang pemandu perjalanan menuju
sebuah desa kecil di balik gunung yang melintang
dari Kashmir. Di sana mereka mendirikan pos
pengobatan sementara di sebuah stasiun pemancar
telekomunikasi. Lebih dari seratus orang berusaha

untuk mendapatkan pengobatan, sebagian harus
berjalan bersusah-payah lebih dari sejam agar
sampai di tempat tersebut. Dengan suhu malam hari
yang rendah dan sulitnya mendapatkan air bersih,
kebanyakan pasien menderita flu dan gangguan
pencernaan. Sekitar tengah hari, seorang saudara-
inisiat memperhatikan sekelompok wanita ber-
kerudung berjongkok dengan tenang di sebelah
bangunan, menunggu untuk mendapat perawatan
medis tetapi tidak bergabung dalam antrian. Dia
memperhatikan bahwa mereka telah tiba sangat
awal di pagi hari, tetapi para pasien laki-laki yang
berkerumun di pintu masuk pos pengobatan telah
membuat mereka menunggu selayaknya tradisi
orang Islam yang mengharuskan pemisahan jenis
kelamin. Karena itu, tim medis meminta kepala desa
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* Sesuai permintaan Guru agar dibuat sangat terinci!
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setempat untuk mengumumkan bahwa para
perempuan, anak-anak, dan para lanjut usia akan
memperoleh pelayanan lebih dahulu pada sore hari.
Kebanyakan pasien mengalami gejala-gejala yang
serupa, kecuali beberapa orang menderita tekanan
darah tinggi dan diabetes. Sejak tim medis pertama
datang ke daerah terpencil ini setelah gempa bumi,
mereka menemukan bahwa penyakit ringan seperti
flu atau masalah pencernaan telah dibiarkan tidak
diobati untuk waktu yang lama, dan sebagian anak-
anak yang mempunyai cairan dalam perutnya harus
segera menperoleh perawatan darurat.

Pada tanggal 6 Februari, tim tersebut
mencapai suatu perkemahan di lembah sungai dekat
Gandhean di Provinsi Perbatasan Barat Laut
Pakistan. Di tempat itu,  para korban, yang termasuk
kelompok etnis minoritas, baru saja tiba minggu itu
dari kawasan bencana di sebelah barat-laut dekat
perbatasan Afganistan. Karena mereka berbicara
dengan dialek yang berbeda, komunikasi harus
melalui terjemahan dalam empat bahasa. Hal ini
membuat konsultasi pengobatan menjadi menarik.
Orang-orang itu adalah korban di antara para korban
dan mereka tidak mempunyai uang sepeser pun.
Penerjemah perempuan yang membantu para inisiat,
yang juga melayani sebagai pemandu, mendatangi
tenda-tenda untuk mengumumkan pelayanan
pengobatan cuma-cuma kepada para perempuan.
Dua dokter dalam tim medis mendapati bahwa tenda
yang disiapkan oleh para korban tidak cukup
sehingga tempat pengobatan dipindahkan ke sebuah
tenda yang lebih besar yang kebetulan dekat dengan
kawasan perempuan. Hal ini sangat memudahkan
pasien perempuan. Meskipun ada halangan bahasa,
pelayanan pengobatan tetap dilakukan dengan hati-
hati. Sebanyak 116 pasien yang diperiksa diberikan
obat dan selebaran “Hidup dengan Cara Berbeda”
dengan harapan agar cepat sembuh. Foto-foto Guru
berukuran kecil juga ditaruh di meja dan banyak
korban berebut untuk mengambilnya.

Para anggota tim kerja memperhatikan
bahwa ada kekurangan persediaan bantuan di
kawasan bencana, dan melalui penterjemahnya,

mereka mempelajari bahwa termos, kompor, karpet,
lampu tenda, dan makanan adalah barang-barang
yang paling dibutuhkan. Para korban biasanya
mengumpulkan kayu untuk membuat api yang
digunakan untuk memasak. Api yang tidak
terkontrol sering kali berkobar di perkemahan dan
melukai sebagian orang yang masih bertahan hidup.
Menurut penerjemah, selain risiko tersambar api,
musim hujan yang panjang akan menyebabkan
kesulitan untuk mendapatkan kayu bakar yang
kering, dan mereka akan kelaparan karena
kekurangan makanan dan bahan bakar. Maka,
setelah berunding beberapa lama, para inisiat
memutuskan untuk memberikan pengobatan di
kawasan lainnya sementara mereka juga melakukan
penelitian tentang kebutuhan yang paling mendesak
dari para korban. Kemudian, para saudari dan
saudara mengatur pembelian termos air, kompor,
karpet, lampu tenda, dan makanan untuk dibagikan
di tiap kawasan.

Pada tanggal 7 Februari, tim tiba di Mangal
Mantchy di Attershesh. Di tempat itu, ada sekitar
lima puluh tenda yang telah didirikan dan sembilan
puluh orang menerima pengobatan. Ada seorang
anak laki-laki yang mengidap cairan dalam perutnya
dan tidak dapat menelan makanannya. Dia telah
menangis dan merepotkan selama beberapa bulan
sehingga membuat ibunya sangat cemas. Menurut
penerjemah, seorang ibu Pakistan biasanya memiliki
beberapa anak dan sangat tertekan bila anak-anak
yang masih kecil jatuh sakit bersamaan dan tidak
sembuh setelah beberapa waktu. Maka, tim medis
memberikannya obat tambahan untuk persediaan.

Pada tanggal 8 Februari, seorang saudara
dan seorang saudari inisiat dari Amerika Serikat
yang berprofesi sebagai dokter ikut bergabung
dengan tim medis di Batang, Attershesh. Para
anggota tim itu bersyukur karena Guru telah
mengatur seorang dokter perempuan yang ber-
kebangsaan Aulac, untuk melayani para pasien
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perempuan. Dengan begitu para pasien perempuan
dapat meminta saran dokter dengan bebas.

Pada tanggal 9 Februari, tim medis tiba di
Itchrean. Di tempat itu, gempa susulan sering terjadi
sejak gempa bumi utama pada tanggal 8 Oktober
2005 dan gempa kuat lainnya yang menggoncang
selama sepuluh detik. Gempa bumi Oktober telah
merenggut para laki-laki dari sepuluh keluarga dan
meninggalkan para istri beserta anak-anak mereka.
Sekitar 160 pasien menerima perawatan pengobatan
pada hari itu, dan obatnya termasuk foto Guru dalam
bentuk stiker. Anak-anak dengan gembira me-
nempelkannya pada tubuh mereka.

Ada enam puluh tenda pada perkemahan
Tandain Bajnya. Tim medis tiba di sana tanggal 10
Februari, tiga bulan setelah tim medis terakhir
pulang, sehingga orang-orang gembira saat
menjumpai mereka. Seluruhnya ada 117 pasien,
kebanyakan menderita penyakit kudis yang
merupakan sejenis penyakit peradangan kulit. Para
pasien diperlakukan menurut kebiasaan setempat,
yang mengharuskan laki-laki dan perempuan
masing-masing dilayani dengan dua meja terpisah
oleh dokter laki-laki dan dokter perempuan. Prioritas
diberikan kepada perempuan, dengan demikian
memungkinkan banyak pasien perempuan me-
nerima konsultasi yang teliti dan perawatan yang
tepat. Hasil konsultasi pengobatan para korban
menunjukkan bahwa gejala pada umumnya adalah
radang telinga tengah, flu, radang pada hidung,
saluran hidung dan tenggorokan, kudis, penipisan
rambut, radang pencernaan dan saluran kemih, nyeri
otot dan tulang, serta luka bagian luar yang di-
sebabkan oleh gempa bumi.

Lalu pada tanggal 11 Februari, para inisiat
mulai membagikan barang bantuan setelah menuju
ke Itchrean dan Attershesh. Melalui penerjemah,
mereka mengetahui bahwa penduduk setempat lebih
suka selimut daripada kantong tidur sehingga para
inisiat membelikan mereka selimut hangat, ber-
samaan dengan 220 jatah persediaan lain yang
meliputi beras, tepung, dan lampu tenda. Hari
berikutnya, tim tersebut meneruskan ke kawasan
gunung Ughi. Di tempat ini, para peliput dari surat
kabar Mansehra dan stasiun televisi mewawancarai
mereka, dan liputan itu kemudian ditayangkan
melalui surat kabar dan televisi setempat. Di sini,
ada 115 paket dari beras, tepung, kompor minyak,

dan karpet yang dibagikan.
Pada tanggal 13

Februari, para praktisi
membagikan 130 jatah dari
barang-barang bantuan di
daerah pedalaman Man-
sehra, dan pada waktu
tengah hari menyum-
bangkan perbekalan obat-
obatan yang tersisa ke
rumah sakit di Perkemahan
Kawi Inchage. Lalu di sore
hari, mereka menyalurkan
234 kantung beras dan terigu bersama dengan 117
wadah air dan kompor di Lober Kot dan Man-
guldura. Kemudian, saat mengetahui bahwa dua
perkemahan ini kurang menerima perhatian, maka
setiap korban diberikan sebuah kantung tambahan
yang terdiri dari beras dan terigu.

Tim berangkat pada tanggal 14 Februari
bertepatan dengan dimulainya musim hujan. Para
inisiat senang karena kompor minyak yang ada
dapat digunakan tepat pada waktunya. Pada hari itu,
perempuan yang bertindak sebagai penerjemah
mereka, meminta sebuah buku contoh dan mena-
nyakan kapan Guru akan mengunjungi Pakistan,
serta menyampaikan bahwa kelompok QuanYin
tidak seperti kelompok lainnya karena mereka
secara cepat menyediakan barang-barang bantuan
dengan terlebih dahulu memperhatikan kebutuhan
yang sebenarnya dari para korban, dan dengan sopan
menolak undangan makan malam. Walaupun
adakalanya mereka menerima makanan kecil dari
komunitas setempat untuk menghormati kebu-
dayaan dan kebiasaan setempat, para saudari dan
saudara membalas dengan barang-barang yang
bernilai lebih tinggi daripada makanan yang mereka
terima. Penerjemah perempuan ini sangat berterima
kasih karena para inisiat telah datang dari negara
yang jauh untuk menolong rakyatnya dan dia
mengatakan bahwa pendidikan adalah kebutuhan
yang paling besar dari para korban gempa bumi;
banyak dari mereka yang buta huruf, dan semakin
banyak yang putus sekolah setelah bencana ini.
Terlebih lagi, bekas kawasan bencana menjadi
kekurangan ruangan kelas, juga perabotan, dan
peralatan tulis-menulis. Dia juga berkata, “Saya
telah banyak berpergian untuk mengumpulkan dana

Surat Penghargaan dari rumah
sakit perkemahan – Organisasi

Pengembangan Kunhar
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dan mendirikan empat
sekolah di bekas kawasan
bencana.” Seorang pekerja
sukarela seperti penerjemah
ini, yang juga adalah koor-

dinator empat sekolah setempat, sangatlah jarang
di Pakistan, dan berkat pertolongannya, upaya
bantuan terbukti berhasil memenuhi kebutuhan para
korban bencana yang paling mendesak serta
memberikan bantuan kepada yang benar-benar
menbutuhkan di bekas kawasan bencana yang
terabaikan. Atas petunjuknya, papan tulis, meja,
kursi, perlengkapan mengajar, pulpen, dan buku
catatan dibeli untuk dua sekolahnya. Semoga upaya
untuk memperbaiki lingkungan mengajar di bekas
kawasan bencana ini akan mendorong para pelajar
kembali ke sekolah.

Selama operasi bantuan gempa bumi
Pakistan, para inisiat menyadari betapa hangat dan
bersahabatnya orang-orang Pakistan. Sebagai
contoh, pada tanggal 11 Februari malam, saat hujan
tiba-tiba mulai turun selama upaya pembagian
bantuan, para penduduk setempat memberikan
penerangan dengan lampu tenda mereka dan
membentangkan selimut mereka atau bahkan
melepaskan serban mereka untuk menaungi para
inisiat sementara mereka sendiri menjadi basah
kuyup. Lalu, ada pengusaha pabrik yang tulus, yang
bertanya ke mana-mana untuk membantu men-
dapatkan barang-barang perbekalan dan menda-
patkan 741 termos air yang akan memecahkan
masalah para korban yang terpaksa minum air yang
dipanaskan oleh cahaya terik matahari musim panas.
Tim medis diam-diam juga menerima bantuan dari
seorang sopir yang dengan sukarela menghaluskan
obat, menjelaskan secara singkat petunjuk
pemakaian obat kepada para pasien, mengurus
pesanan, dan membawa barang-barang. Dia sangat
menghargai foto Guru, selalu memunggut setiap
stiker foto yang jatuh di tanah. Dan setiap kali tim
akan berangkat ke tujuan yang baru, dia akan
memasang spanduk kuning Guru pada kendaraan
angkutan, serta menurunkannya pada malam
harinya. Dia juga menjaga foto Guru sepanjang

perjalanan tersebut, meyakinkan rekan–rekan
sepelatihan bahwa jiwanya sudah berpihak kepada
Guru.

Salah satu penerjemah laki-laki pada
perjalanan ini berumur enam puluh tahun. Sebelum
konsultasi pengobatan, secara efisien dia me-
lengkapi data awal dengan menanyai para pasien
akan umur, gejala penyakit, dan sejarah awal
penyakit mereka. Dan saat mengucapkan selamat
jalan kepada tim bantuan, laki-laki itu memeluk erat-
erat para anggota tiga kali dengan linangan air mata.
Kasih dan kesabarannya kepada rekan-rekan
sebangsanya dan sikap kerjanya yang sungguh-
sungguh sangatlah mengagumkan.

Sebagian besar perbekalan medis yang
dipakai tim medis pada perjalanan mereka ke
Pakistan disediakan oleh para inisiat-dokter dengan
harga grosir. Juga, beberapa praktisi yang adalah
penyalur perbekalan medis, menyediakan obat gratis
dan obat yang dijual dengan harga pokok. Beberapa
inisiat-dokter dari Formosa dan Hong Kong juga
memberikan dukungan mereka dengan menye-
diakan obat gratis karena mereka secara pribadi tidak
dapat mengunjungi kawasan bencana. Dengan
demikian, proyek ini merupakan suatu usaha kasih
yang diselenggarakan bersama-sama oleh banyak
orang untuk menolong para korban bencana alam.

Melalui berkah Guru, misi pengobatan dan
bantuan gempa-bumi Pakistan dapat diselesaikan
dalam waktu yang sesingkat mungkin, dan para
rekan sepelatihan merasa bahagia karena telah
mendapat kesempatan untuk mengembangkan
welas asih mereka dengan ikut serta dalam misi ini.
Dari aktivitas ini, mereka menyadari betapa
terberkahi dan melimpahnya hidup mereka, dan
mereka juga mengalami keajaiban saat berbagi kasih
Guru.

Kasih Dalam Tindakan
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Surat Penghargaan

Surat dari Guru kepada Direktur dan Para Reporter CNN

Ketika Guru melihat berita CNN baru-baru ini, stasiun tersebut kembali memberitakan
situasi tragis yang berkelanjutan di Pakistan. Maka, Guru memerintahkan para inisiat melakukan
lebih banyak upaya bantuan, dan menulis surat terima kasih kepada CNN atas pemberitaan
tersebut.

12 Maret 2006
Kepada: Direktur dan Para Reporter CNN

Dengan hormat,
Terima kasih atas pemberitaan Anda pada bulan Januari 2006

tentang penderitaan rakyat Pakistan dan India setelah bencana gempa
bumi, membangunkan perhatian saya terhadap keadaan yang
menyedihkan yang dialami oleh para korban yang malang ini, yang
semula saya kira telah mendapatkan perhatian besar dari dunia
internasional/nasional. Itulah sebabnya tim saya meninggalkan
kawasan tersebut setelah upaya bantuan pertama kami.

Terima kasih atas laporan Anda yang berulang kali dan jurnalistik
Anda yang teliti, sehingga dunia mengetahui lebih banyak tentang apa
yang terjadi. Oleh sebab itu, saya telah mengirim tim pengobatan
internasional yang terdiri dari para dokter dan juru rawat ke kawasan
yang membutuhkan bantuan pengobatan yang mendesak.

Memang benar apa yang Anda beritakan; ratusan korban dari
berbagai umur sangat membutuhkan perawatan kesehatan. Tanpa
menghiraukan kesulitan, tim tersebut menempuh perjalanan ke berbagai
kawasan yang terpencil untuk merawat rakyat “Anda” dan memberikan
berbagai pertolongan yang dibutuhkan, termasuk lebih banyak bantuan
barang kebutuhan hidup.

Saya menulis surat ini agar Anda dan kolega Anda mengetahui
betapa baik pekerjaan yang telah Anda lakukan. Terima kasih atas nama
Kashmir.

Semoga berkah mengikuti berbagai usaha Anda yang tidak
mengenal lelah, menjembatani bangsa-bangsa untuk menjalin
kebersamaan dalam satu keluarga global.

Wasalam,

Maha Guru Ching Hai
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Berbagai Pengeluaran Maha Guru Ching Hai dan Asosiasi Internasional-Nya untuk
Bantuan kepada Korban Bencana Gempa Bumi di Pakistan

Liputan Media

Harian Muhasib Pakistan, 15 Februari 2006   (Asal dalam bahasa Urdu)

Asosiasi Internasional Maha Guru Ching Hai Membantu Korban Gempa Bumi

[Staf Jurnalis] Anggota dari Asosiasi Internasional Maha Guru Ching Hai
baru-baru ini menyalurkan barang-barang bantuan bernilai miliaran Rupee untuk
korban gempa bumi di Pakistan di bawah instruksi khusus dari Sang Guru yang
selama bertahun-tahun terus memberikan bantuan untuk wilayah yang tertimpa
bencana di seluruh dunia. Dia adalah seorang wanita cerdas. Ajaran-ajaran-Nya
yang mulia telah membimbing kelompok tersebut untuk mengabdikan diri mereka
dan membantu orang lain dengan mengikuti contoh dari Sang Guru.

Gulnaz Shah (anggota Konsul Daerah Manshera) berkata: ”Anggota-
anggota Asosiasi mengunjungi semua tenda pengungsi di daerah bencana dengan
dokter-dokter dan anggota paramedisnya untuk mengobati wanita-wanita dan anak-
anak yang tertimpa bencana gempa bumi. Mereka melakukan perjalanan ke
perkampungan sampai di atas pegunungan untuk menyalurkan persediaan bantuan
yang mencakup empat peti termos air, kompor-kompor minyak tanah, tenda tempat
tidur, nasi, dan keperluan lainnya.
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Laporan dari Filipina

Menantang Bahaya Untuk Memberi Bantuan
kepada Para Korban Tanah Longsor

Oleh Grup Berita Taoyuan, Formosa (Asal dalam bahasa Cina)

Pada tanggal 17 Februari 2006, hujan
deras yang telah mengguyur Filipina bagian
tengah selama berhari-hari mengakibatkan tanah
longsor di daerah Leyte Selatan. Dalam hitungan
menit, beberapa desa ditelan lumpur serta di-
terjang batu-batu besar yang meluncur turun ke
bawah. Beberapa tempat tertimbun lumpur
setinggi tiga puluh kaki. Bencana besar ini telah
menghancurkan desa St. Bernard dan komunitas
sekitarnya. Bencana ini juga telah menewaskan
tiga ribu orang. Sampai hari ini, kurang dari enam
puluh penduduk desa yang diselamatkan dan
sisanya masih belum ditemukan.

Mengetahui bencana tersebut, Guru
sangat prihatin dan segera menginstruksikan
untuk mengupayakan operasi bantuan. Setelah
menerima pesan-Nya pada tanggal 20 Februari,
rekan-rekan inisiat dari Formosa segera mengatur
dan mengirim tim bantuan ke Filipina pada ke-
esokan paginya.

Segera setelah tiba di Center Manila, para
inisiat menghubungi dua orang kenalan lama di
negara tersebut, Bapak Manuel L Morato yang
merupakan bekas anggota Senat, dan Bapak Joe
Lad Santos yang merupakan wartawan setempat.
Pada sore itu, Bapak Santos datang ke Center
untuk membicarakan keadaan. Saat di Center,
kami dapat melihat dengan jelas kerinduan
dirinya terhadap Guru. Pada sore itu juga, tim
bantuan menghubungi Bapak Morato. Setelah
mengetahui alasan kedatangan tim penyelamat,
dia segera menghubungi Kantor Cabang PCSO
(Kantor Amal Undian Berhadiah Filipina)
Tacloban, dan secara pribadi menulis surat

perkenalan (lihat lampiran) untuk disampaikan
kepada Ibu Zenny Delantar yang merupakan
Kepala Pelaksana Kantor tersebut. Surat tersebut
menjelaskan bahwa Bapak Morato yang sangat
mendukung usaha penyelamatan tersebut saat ini
adalah Pengawas PCSO. Kemudian, malam itu
tim penyelamat memutuskan untuk memulai
usaha penyelamatan di dua lokasi secara ber-
samaan. Satu grup rekan inisiat berangkat ke
Provinsi Leyte bagian Selatan di Filipina tengah,
sementara grup yang lain menuju Kota Zam-
boanga di bagian Selatan.

Leyte Selatan

Pada tanggal 22 Februari, Ibu Delantar
memimpin tim penyelamat ke kawasan yang
terkena bencana. Dengan ditemani oleh sekretaris
pemerintah kota, para anggota tim mempelajari

Wartawan Filipina dan
Bapak Santos berpose

untuk pengambilan foto
bersama rekan-rekan

inisiat.

Tim penyelamat
mengunjungi Bapak Morato
(kiri) yang merupakan
Pengawas Kantor Amal
Undian Berhadiah Filipina.

Kasih Dalam Tindakan
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didirikan untuk anak-anak yang
kehilangan orang tua mereka dalam
bencana tersebut. Wali Kota San Juan
ikut dalam tim distribusi dan mereka
bertemu dengan Ibu Rachel R. Cuevar,
kepala sekolah San Juan National High
School di St. Bernard, yang sekolahnya

tertimbun tanah longsor.
Tersentuh oleh usaha
bantuan itu, dia berkata
dengan mata berlinang
air mata, “Saya sangat

berterima kasih atas
bantuan yang diberikan

Maha Guru Ching Hai kepada anak-anak.”
Kemudian tim bantuan berkunjung dan mem-
bagikan bekal bantuan kepada enam belas orang
korban yang terluka di rumah sakit.

Setelah pekerjaan distribusi selesai, para
anggota tim bantuan kembali ke Manila pada hari
berikutnya pada tanggal 25 Februari dan segera
pergi ke tempat tinggal Bapak Morato untuk
menyampaikan rasa terima kasih mereka yang
sebesar-besarnya. Sebaliknya, Bapak Morato
sangat memuji perbuatan amal Guru dan berkata,
“Saya sangat merindukan-Nya dan berharap
supaya Guru dapat berkunjung ke Filipina lagi
pada suatu hari.”

Zamboanga

Zamboanga yang terletak di
ujung selatan Filipina diterjang tanah
longsor paling parah, khususnya wilayah
pegunungan Bayog. Penduduk di daerah
itu hidup dalam kemiskinan dan pada
umumnya berprofesi sebagai penam-
bang. Tanah longsor yang dipicu oleh
hujan deras pada tanggal 19 Februari
telah merobohkan dan menghancurkan
rumah para korban. Karena itu, para
korban sangat membutuhkan bantuan
dari pihak luar.

Tim bantuan tiba di Zamboanga
pada tanggal 22 Februari dan dengan

keadaan dan mencatat jumlah korban
di setiap tempat penampungan beserta
kebutuhan mereka. Karena rumah
mereka telah hancur total akibat tanah
longsor, mereka membutuhkan ke-
perluan sehari-hari. Jadi, keesokan
harinya para relawan PCSO bekerja sama dengan
para inisiat untuk membeli barang-barang
bantuan. Setiap orang merasa tersentuh hatinya
saat melihat pengabdian mereka. Mulai dari
meminta penawaran sampai negosiasi harga,
mereka mengupayakan yang terbaik, mem-
perhatikan setiap detail serta memastikan bahwa
setiap sen dari uang yang disumbangkan oleh
Guru mendapatkan hasil yang maksimal. Setelah
pembelian barang, para inisiat segera mengemas
dan memuat perbekalan ke dua buah truk besar
untuk diantar ke berbagai tempat penampungan
pada keesokan paginya.

Perbekalan dibagikan di Sekolah Mene-
ngah Atas Kristen di St. Bernard, Sekolah Pusat
St. Bernard, Gereja Perserikatan Kristen, dan
Sekolah Persahabatan Anak-Anak yang me-
rupakan tempat penampungan sementara yang
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bantuan dari Ibu Loraida,
kepala kantor berita ABS-
CBN yang merupakan
stasiun televisi  lokal yang
terbesar, mereka menghu-
bungi Bapak Martias - pe-
nasihat Kantor Wali Kota
Bayog. Dalam pembicaraan
melalui telepon, Bapak
Martias berkata bahwa
kawasan yang terkena
bencana sangat membu-
tuhkan tenda dan persediaan
obat-obatan. Dia menya-
rankan agar tim bantuan
membeli lima belas macam
obat-obatan dan empat gulung terpal plastik
yang elastis untuk pembuatan tenda. Sebagai
orang yang baik budi, Ibu Loraida dengan
sukarela menghubungi pabrik pembuat tenda
dan perusahaan farmasi untuk mewakili tim
bantuan yang masih baru di negara tersebut.
Kenyataan yang lebih mengharukan adalah
bahwa pengusaha setempat yang dia kenal
bersedia memberikan potongan harga begitu
mengetahui para inisiat datang dari jauh hanya
untuk membantu para saudara dan saudari
mereka.

Pada keesokan pagi sebelum tim be-
rangkat ke kawasan yang terkena bencana,
mereka diberitahu bahwa kondisi jalan rusak
parah, sehingga kendaraan jip mereka dikha-
watirkan tidak akan bisa sampai di sana. Maka,
tidak ada pilihan bagi mereka kecuali menaikkan
perbekalan mereka ke atas sepeda motor gunung
dan menempuh perjalanan yang penuh bahaya.
Pada kenyataannya, di beberapa tempat, jalan
begitu sempit sehingga orang terpaksa merangkak
maju. Setelah mengetahui bahwa obat-obatan
juga dikirimkan bersama barang-barang bantuan
lainnya, pemerintah Filipina juga
mengirimkan para pekerja me-
disnya untuk bekerja sama dengan
tim. Setelah mengatasi berbagai
kendala dan tiba di daerah tujuan,
para pekerja medis dari tim
bantuan segera membangun posko
medis darurat. Kebanyakan dari

korban menderita gangguan pencernaan
dan flu. Penduduk setempat merasa
terkejut sekaligus senang. Mereka
menyambut kedatangan anggota Aso-
siasi Internasional Maha Guru Ching

Hai di daerah mereka.
Mereka mengatakan bahwa
Asosiasi tersebut merupakan
grup luar negeri yang pertama
datang dan menunjukkan
kemurahan hati sesung-
guhnya.

Ketika sedang mela-
kukan pekerjaan bantuan di Filipina pada tahun
2006, rekan-rekan inisiat juga membagikan
selebaran “Hidup dengan Cara Berbeda” kepada
orang-orang yang berjodoh di bandara dan juga
kepada orang-orang yang mereka temui dalam
perjalanan mereka. Pada umumnya diperoleh
tanggapan yang positif dan walaupun berada di
lingkungan asing dan sangat berpotensi terkena
bencana, akan tetapi tim berhasil menyelesaikan
tugas mereka dalam waktu lima hari. Semua ini
adalah berkat kasih dan perlindungan Guru. Para
inisiat menyadari sepenuhnya bahwa ketika
mereka sedang melayani para makhluk hidup,
Guru secara diam-diam juga ikut melakukan hal
yang sama di sisi mereka.
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Ibu Zeny Delantar
PDO Kota Tacloban

Desa Fatima, Barangay 77
Maras Baras, Kota Tacloban, Filipina

Zeny yang baik,

Tolong berikan perhatian dan bantuan kepada Bapak Lo dan
Bapak Yu. Pemimpin mereka, Maha Guru Ching Hai, adalah sahabat
dekat saya yang terkenal di seluruh dunia dalam membantu orang-orang
yang membutuhkan. Pekerjaan amal-Nya telah dikenal secara
internasional.

Terima kasih dan salam,

Pengeluaran Biaya untuk Usaha Bantuan bagi Para Korban Tanah Longsor di Filipina
oleh Maha Guru Ching Hai dan Asosiasi-Nya

(Asal dalam bahasa Inggris)
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Surat Rekomendasi
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“Perjalanan Memasuki Alam-alam Indah”
Kaset video Acara TV
E-mail: TV@Godsdirectcontact.org
Fax : 1-413-751-0848 (USA)

Kelompok Berita:
E-mail: lovenews@Godsdirectcontact.org
Fax: 1-801-7409196 atau 886-946-728475

Bagian Buku S.M.:
E-mail: divine@Godsdirectcontact.org
Fax: 1-240-352-5613 atau 886-943-802829
(Menyambut Anda dengan hangat untuk bersama-
sama menterjemahkan buku-buku Guru ke dalam
bahasa-bahasa lain.)

Meja Informasi Kerohanian:
E-mail: lovewish@Godsdirectcontact.org
Fax: 886-946-730699

S.M. Celestial Co., Ltd.
E-mail: smcj@mail.sm-cj.com
Web: http://www.sm-cj.com
Tel: 886-2-87910860 \ Fax: 886-2-87911216

The Supreme Master Ching Hai International
Association Publishing Co., Ltd.
Taipei, Formosa.
E-mail: smchbooks@Godsdirectcontact.org
Tel: (886) 2-87873935 \ Fax: (886) 2-87870873

Situs Web Praktisi Perwakilan di Seluruh Dunia:
http://www.godsdirectcontact.org.tw/eng/cp/index.htm

Praktisi Perwakilan di Indonesia:

Bali
Center 62-361-231-040

smch_bali@yahoo.com
Mr. Agus Wibawa 62-81-855-8001

wibawa001@yahoo.com

Jakarta
Center 62-21-631-9066

smch-jkt@dnet.net.id
Mr. Tai Eng Chew 62-21-631-9061
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yudi_wartono@telkom.net
Mr. Henry Soekianto 62-341-325-832
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Bagaimana Menghubungi Kami

Hubungan langsung dengan Tuhan--Situs global Internet Asosiasi Internasional
Maha Guru Ching Hai: http://www.Godsdirectcontact.org.tw/eng/links/links.htm

Pada situs di atas terdapat link ke situs-situs web Quan Yin dalam berbagai bahasa.
Selain itu, juga terdapat akses 24-jam acara TV Perjalanan melalui Alam Estetis. Anda
juga dapat melakukan download buklet contoh Kunci Pencerahan Seketika dalam berbagai
bahasa, men-download atau berlangganan majalah Berita (News) Maha Guru Ching Hai
yang tersedia dalam format eBook atau cetakan atau melihat langsung ke situsnya secara
online.

Jika Anda menemui kesulitan untuk mengakses situs web di atas, silakan hubungi:
QuanYin.www@gmail.com
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Tanya Jawab Pilihan

Latihan Rohani adalah
Jalan Utama untuk

Melestarikan Planet Ini
Disampaikan oleh Maha Guru Ching Hai, New York, AS ,

4 Agustus 1999 (Asal dalam bahasa Inggris) Kaset Video #664

Saya ingin tahu, apakah ada cara lain yang dapat kita
lakukan selain meditasi untuk menciptakan dunia ini

menjadi sebuah tempat yang lebih baik. Bagaimanapun, kita
hidup di sini dan kita semua peduli terhadap planet ini.

Itu benar, Saya sangat tersentuh bahwa Anda peduli.
Anggota PBB seharusnya peduli seperti itu.  Saya tidak

tahu apakah semua di antara mereka peduli, akan tetapi sangat
menggembirakan jika Anda peduli.
Jadi, apa yang dapat kita lakukan? Saya telah melakukan
sesuatu yang terbaik menurut diri saya, akan tetapi saya sudah
bertambah tua (tertawa) dan suara saya kurang keras, jadi tidak
terlalu banyak orang yang mendengarkannya. Itu tidak

masalah; kita hanya melakukan suatu hal pada suatu waktu. Anda mungkin dapat memberikan ceramah lebih
banyak dan meningkatkan kesadaran orang-orang di planet ini.  Ya, Anda hanya dapat melakukannya sampai
batas itu saja. Itu membantu untuk sementara waktu, akan tetapi rasa antusias, perhatian, dan rasa takut akan
bencana yang mungkin menghampiri orang-orang lambat laun akan hilang dan segalanya harus dimulai lagi dan
kita harus melakukannya lagi dan lagi.

Intinya adalah bahwa para pemimpin dari banyak negara seharusnya bergabung.  Mereka juga seharusnya
mendukung latihan rohani; akan tetapi kebanyakan sekolah dan sistem pemerintahan di planet ini semuanya
berkenaan dengan pengendalian, kenyamanan materi, dan distribusi.  Dan mereka bahkan tidak melakukan
pekerjaan itu dengan baik!  Banyak negara yang terlalu miskin, dan banyak negara yang terlalu kaya. Banyak
negara yang memiliki terlalu sedikit, sementara banyak negara yang memiliki terlalu banyak, dan sebagainya.
Jadi, bahkan hal-hal materi seperti ini tidak didistribusikan dengan baik.

Akan tetapi, hal ini dapat tertolong jika orang-orang menjadi lebih spiritual. Dengan begitu, semua
orang akan sadar dari dalam dan akan melakukannya dengan alami, sehingga kita bahkan tidak harus mengatakan
kepada siapa pun tentang apa yang harus dilakukan.  Tetapi, kebanyakan sistem politik hanya menekankan
pelaksanaan hukum, kebutuhan materi, atau berbagai perhitungan matematika; dan hal ini sebagian besar
menyangkut aspek fisik.  Jadi, ketika kelompok kecil seperti kita atau yang lain seperti saya, Anda, atau siapa pun
dari kita berupaya secara individu, maka kita hanya merasa seperti sebuah minoritas di planet ini. Akan tetapi,
jika pemerintah dari seluruh negara mengetahui manfaat dari kekuatan rohani, maka kita semua dapat
melakukannya lebih baik. Itulah arti sesungguhnya dari memerintah, jadi ini juga harus ditekankan.

Ketika mereka melihat pada masalah di dunia ini, aspek spiritual seharusnya juga termasuk.
Ya, karena aspek rohani adalah akar penyelesaian dari kebanyakan masalah.  Pemerintah-pemerintah
sedang berusaha keras. Mereka melakukan yang terbaik, akan tetapi mereka menyiram tanaman pada

daunnya. Itu dapat membantu sedikit, akan tetapi menyiram pada akarnya adalah hal paling penting dan cara
yang paling efisien dalam melakukan sesuatu.  Jadi, Anda dapat pergi berkeliling dan mengatakan kepada semua
presiden, "Hai, bangun! Lakukan sesuatu: Meditasi!"

Sejak dahulu kala, kita tersangkut dengan hal ini. Akan tetapi, setidaknya individu-individu seperti
Anda, saya, dan beberapa yang lain sedang melakukan sebuah upaya; kita sedang melakukan sesuatu. Dan itu
membantu. Jika tidak, maka keadaan akan menjadi lebih buruk. Jika kita tidak kuat dengan latihan rohani kita,
maka dunia kita akan memiliki berkah yang lebih sedikit. Mungkin planet kita sudah lenyap beberapa tahun
yang lalu. Atau perang dapat terus terjadi pada skala yang lebih besar dan menjadi perang dunia. Itu dapat terjadi.
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Peningkatan Rohani

Bunga Rampai Puisi Terbaru oleh Maha Guru Ching Hai

    Masa Lalu      (Edisi bahasa Aulac) (Edisi bahasa Aulac) (Edisi bahasa Aulac) (Edisi bahasa Aulac) (Edisi bahasa Aulac)

Sebagai seorang penyair terkenal, Maha Guru Ching Hai  sudah memperoleh pengakuan luar
biasa dari komunitas seni di berbagai budaya di seluruh dunia. Puisi-puisi  dari koleksi  awal-Nya,  termasuk
Impian Seekor Kupu-Kupu dan Kenangan yang Hilang, sudah digubah dalam bentuk musik yang indah
oleh penggubah Amerika yang memenangi penghargaan dan musisi terkenal Aulac.

Pada kumpulan puisi ‘Masa Lalu’, yang merupakan terbitan terbaru, Maha Guru Ching Hai sekali
lagi dengan penuh murah hati berbagi karya-Nya dengan para pencinta puisi dan hidup itu sendiri. Puisi-
Nya bergaung dalam hati sanubari, dan memberikan suatu empati akan penderitaan dan kesakitan yang
sering dialami oleh manusia di dunia ini.

Koleksi ini menjelajahi tantangan atas keberadaan sehari-hari dan menggambarkan jawaban jiwa
yang paling murni saat manusia mengalami penderitaan. Melalui paduan anggun gambar dan teks, Maha
Guru Ching Hai sekali lagi menyalakan cahaya dalam diri kita dan mengilhami kita untuk memenuhi
hidup dengan jiwa yang antusias saat berada di jalur Kebenaran.

Guru dan Saya

Ketika bab-bab dalam hidup kita berakhir,
Gurulah yang akan datang menyambut kita,
Dan menolong dalam masa peralihan antara kehidupan ini dan berikutnya,
Membawa kita ke Rumah di mana kita berasal.
Jangan memfitnah dia sekarang, sebab kamu akan segera menemuinya,
Ketika segala sesuatu telah terungkap tuntas.
Jika kamu pikir Yesus wafat di salib,
Kamu keliru.
Ia hidup selamanya..
Putra Tuhan hanya menderita selayak makhluk hidup lainnya,
Namun, kerajaannya adalah seluruh alam semesta.
Guru adalah Raja di atas segala Raja.

       ~ Dari Masa Lalu

Untuk memesan publikasi Guru, silakan hubungi:
The Supreme Master Ching Hai International Association Publishing Co., Ltd., Taipei, Formosa
Tel: (886) 2-87873935 / Faks: (886) 2-87870873
E-mail: smchbooks@Godsdirectcontact.org
ROC Postal Remittance Account No.: 19259438 (hanya untuk pesanan dari Formosa)
Postal Account: The Supreme Master Ching Hai Publishing Co., Ltd.


