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Peningkatan Rohani

DVD TV-1 (Dalam bhs. Inggris dengan teks dalam 23 bahasa)
Acara TV  “Perjalanan Melalui Alam Estetis”
Menapaki Jalan Hidup Orang Suci

Pokok Bahasan:
Tersentuh oleh teladan kasih serta pengabdian tanpa pamrih Maha

Guru Ching Hai, anggota dan sukarelawan dari Asosiasi Internasional Maha
Guru Ching Hai telah berpartisipasi dalam berbagai kegiatan amal selama
bertahun-tahun, dengan harapan dapat memberikan kasih dan kepedulian
yang berkembang melalui latihan rohani mereka untuk memberi manfaat
kepada masyarakat luas.

Bagian pertama dari film ini menunjukkan anggota Asosiasi di
Formosa yang sedang berpartisipasi dalam kegiatan perlindungan lingkungan
dan pemulihan bencana baru-baru ini seperti Gempa Bumi 921, Angin Topan
Nari, dsb. Bagian kedua dari film tersebut meliputi kunjungan Maha Guru
Ching Hai ke Afrika. Pada tahun 1999, Maha Guru Ching Hai diundang untuk
berbicara di Parlemen Agama-Agama Sedunia, melakukan ceramah keliling,
dan mengadakan retret internasional untuk berdoa demi perdamaian dunia.
Film ini juga memasukkan wawancara televisi dengan Maha Guru Ching Hai
yang dilakukan oleh SABC, stasiun televisi terbesar di Afrika Selatan, serta
pertunjukan tari yang unik oleh sekelompok anak-anak Zulu dari Afrika Selatan.

CD-CG08 (Disampaikan dalam bahasa Cina)
Hubungan Antara Materi dan Kehidupan Rohani
Meditasi kelompok di Hsihu, Formosa, 20 November 198

Pokok Bahasan:
Mengapa kita harus berpakaian dengan pantas?  Bagaimana kita sebagai

individu dapat berhubungan dengan seluruh alam semesta?  Bagaimana kita bisa
membuka kekuatan Ilahi di dalam diri kita untuk memberkahi diri sendiri? Apa yang
harus kita lakukan jika kita menghadapi masalah dalam latihan rohani, mengalami
kurangnya penampakan rohani di dalam batin, atau merasa bahwa kita sedang
mundur? Dalam perbincangan, Guru mengatakan: “Guru Batin di dalam sangat
merindukan kita, Dia lebih cemas daripada kita. Dia menunggu kita di sana, menunggu
anak-anaknya melewati tahapan itu, perbatasan itu. Setelah itu, akan lebih mudah
baginya untuk mengurus serta membantu mereka. Maka dari itu, bisa melihat Guru
Batin berarti kita sudah berjalan setengah jalan, dan begitulah kita mungkin akan
merasa lebih santai. Akan tetapi, bahkan pada saat itu kita tidak boleh lalai, tetapi
sebaliknya harus semakin rajin!”

Untuk memesan terbitan Guru, silakan kunjungi http://www.theCelestialShop.com untuk membeli secara online atau 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.
Silakan kunjungi situs web toko buku kami untuk mendownload katalog kami dan ringkasan isi dari terbitan-terbitan Guru
yang terbaru: http://www.smchbooks.com/ (Dalam bahasa Inggris dan Cina)

D V D  Terbaru Maha Guru ChinG hai

C D  Terbaru Maha Guru ChinG hai
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2 Peningkatan Rohani
DVD /CD Terbaru Maha Guru Ching Hai

3 Daftar Isi
4 Lintasan Peristiwa

Laporan dari Fiji  / Selandia  Baru  /
Amerika Serikat  / Korea  / Mongolia

9 Agenda Kegiatan
9 Puisi

Kita adalah Kuil
10 Menciptakan Perkampungan

Global Vegetarian
Laporan dari Timur Tengah  / Spanyol
/ Afrika Barat  / Amerika Serikat  /
Korea  / Sri Lanka  / Hong Kong  /
Myanmar  / Singapura  / Indonesia

29 Surat Guru kepada Para
Inisiat

30 Selingan Rohani
Manfaat Tak Terduga dari Ceramah-
Ceramah Guru

31 Guru Berkata
Ciptakan Mukjizat dengan Semangat
Positif  Kalian

34 Tanya Jawab Pilihan
Berikanlah Tanpa Syarat dan
Selebihnya Serahkan Kepada Tuhan  /
Belajar Berbelas Kasih dari Hal-Hal
yang Kecil  / Alam Tertinggi Dilandasi
oleh Kasih dan Karunia

36 Mutiara Kebijaksanaan
Bolehkah Mengkonsumsi Susu?  /
Sapi, Ibu Kita yang Kedua

37 Refleksi dalam Latihan
Rohani
Contoh Hidup Bijaksana dari Guru

38 Seri Kepemimpinan
Cemerlang Dunia
Laporan dari Norwegia  / Uni Eropa,
Memelopori Energi Alternatif Secara
Global

40 Perkembangan Positif di
Bumi
Laporan dari Cina  / Irlandia Utara  /
Spanyol  / Sri Lanka

42 Korespondensi Antara Guru
dan Murid
Kerinduan yang Dalam akan Inisiasi
Sepenuhnya

Majalah NoMajalah NoMajalah NoMajalah NoMajalah No.....  167 167 167 167 167

Diterbitkan : 10 Mei Tahun Emas 3
  (2006)

Berdiri Sejak : 1 April 1990
Diterbitkan oleh :  Asosiasi Internasional

  Maha Guru Ching Hai
Penerbit : Hsieh, Hsin Lin

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 IsiDaftar Isi
43 Guru Menceritakan Lelucon

Hubungan Antara Timur dan Barat  /
Bukan Salah Saya!  / Pemirsa yang
Paling Sabar

44 Gaya Hidup Zaman
Keemasan
Pembangunan Perumahan Masa Depan
dengan Energi Berkesinambungan /
Menggabungkan Ilmu Pengetahuan
dan Visi Progresif untuk Mengatasi
Masalah Energi Dunia

49 Liputan Media
Meditasi Memperbesar Ukuran Otak

50 Wejangan Guru
Kekuatan Telepati

51 Kiat Bermanfaat
Obat Anti Kuman yang Aman dan
Efektif bagi Semua Makhluk Hidup

52 Dunia Satwa
Kasih adalah alat Komunikasi Terbaik

53 Berada di Jalur Rohani
Hadiah Kebahagiaan Setiap Hari bagi
Keluarga Quan Yin

54 Acara TV Maha Guru Ching Hai
Serial Televisi “ Perjalanan Melalui
Alam Estetis” Siaran Nasional Bulanan
di i: Independent Television

57 Zaman Vegetarian
Pengungkapan Cerita: Meatrix  /
Petugas Pemadam Kebakaran Mulai
Bervegetarian  / Penyelesaian untuk
Krisis Energi: Bahan Bakar Altenatif
dan Diet Vegetarian  / Sambungan
Daftar Tokoh Vegan dan Vegetarian
Sedunia

62 Kasih dalam Tindakan
Laporan dari Iran

65 Situs WWW Quan Yin /
Bagaimana Menghubungi
Kami

66 Guru Bercerita
Pengalaman Praktek Lebih Baik
daripada Teori Kosong

67 Perawatan Hewan secara
Holistik
Happy Doggie – Busana Surgawi dan
Alas Tidur untuk Anjing
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Lintasan Peristiwa

Laporan dari Fiji

Kasih Tuhan Tak Mengenal Batas

Oleh inisiat N.L. Nelson, Selandia Baru (Asal dalam bahasa Inggris)

[Suva] Selama berbulan-bulan sebelumnya, para rekan sepelatihan di Nelson telah mendiskusikan
kemungkinan berbagi ajaran Guru di Fiji. Saat mendengar instruksi kasih Guru untuk berbagi pesan
‘Cara Hidup Alternatif’ dengan negara-negara tetangga, kami segera memesan tiket menuju Fiji.

Dalam beberapa minggu, kami mendistribusikan 40.000 lembar pamflet ‘Cara Hidup Alternatif’
ke seluruh kepulauan ini. Sering kali, kami merasa terharu saat membagikan selebaran tersebut ketika
melihat orang-orang yang terpaku saat melihat foto Guru dan menjadi sangat khidmat untuk sesaat,
bahkan terdiam meskipun mereka hanya punya sedikit pengetahuan tentang latihan rohani.

Di satu kesempatan ada seorang pria yang melewati jalan pintas di suatu jalan yang ramai hanya
untuk menghampiri seorang inisiat tanpa mengetahui apa yang sedang dibagikan oleh rekan inisiat tersebut.
Setelah sedikit penjelasan, ia berkata bahwa ia dengan kuat merasa bahwa selebaran ini merupakan apa
yang telah dicarinya selama bertahun-tahun. Malam itu ia bermimpi melihat sebuah cahaya yang amat
terang sedang mencarinya dan kemudian menariknya ke atas dan keluar dari sebuah rimba sesak yang
gelap. Secara intuitif, ia tahu bahwa Gurulah yang telah datang membebaskan jiwanya. Saat menerima
Metode Kemudahan beberapa hari kemudian, ia mengungkapkan hal ini dan mendapat banyak pengalaman
spiritual lain yang sangat baik hingga kami dengan penuh kasih mengingatkannya agar menyimpan
pengalaman itu untuk dirinya sendiri sebagai berkah dari Guru. Hal itu juga merupakan suatu pengingat
bagi para inisiat bahwa satu-satunya kunci untuk keberhasilan spiritual adalah ketulusan hati.

Dua orang penduduk Fiji yang bersaudara sepupu menghadiri sebuah seminar tanpa mengetahui
bahwa yang lainnya akan hadir juga. Keduanya menerima Metode Kemudahan dan kembali menghadiri
seminar berikutnya dengan semangat yang membara untuk mempelajari lebih banyak kebijaksanaan
Guru. Wajah mereka bersinar saat melakukan kontak dengan Tuhan.

Salah satu dari saudara sepupu itu mengatakan kepada kami bahwa setelah berlatih Metode
Kemudahan hanya selama dua hari, ia merasa sangat ringan. Saat mengerjakan segala hal, ia merasa
seperti sedang berjalan di udara. Dengan penuh perasaan ia berkata bahwa ia segera tahu bahwa inilah
metode sejati untuk menghubungi Tuhan. Belakangan ia menelepon kami di Selandia Baru dan
memberitahu bahwa seluruh keluarganya yang berjumlah 16 orang sekarang telah menjadi vegetarian
sebagai hasil latihan spiritual dan dorongan darinya untuk mengikuti jalan hidup yang suci sebagaimana
yang dijelaskan dalam ajaran-ajaran Guru!

Sebagian besar dari populasi Fiji berasal dari India dan oleh karena itu mereka biasanya mempunyai
pengetahuan yang mendalam tentang naskah spiritual dan meditasi. Seorang awam yang merupakan
pengkhotbah agama Hindu dan pengurai Bhagawad Gita, yang menghadiri seminar karena rasa ingin
tahu, merasa sangat puas saat menerima Metode Kemudahan dan berkata bahwa ia ingin mempelajari
lebih banyak tentang ajaran Guru.
Seorang wanita lainnya semula berkata
bahwa ia puas dengan bentuk latihannya
yang sekarang. Tetapi, saat akan me-
ninggalkan ruang seminar, ia menerima
pamflet itu ketika seorang rekan inisiat
memberikannya. Setelah menghadiri
seminar, dengan berlinangan air mata ia
mengungkapkan bahwa inilah saat yang
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mengubah segalanya. Dengan wajah yang
lebih cerah setelah mempelajari Metode
Kemudahan, ia berulang kali meng-
ucapkan terima kasih kepada setiap orang
karena telah menuntunnya kepada Guru
hidup yang agung ini.

Banyak terjadi ‘kebetulan-kebe-
tulan’ atau keajaiban pada saat persiapan
seminar-seminar tersebut. Misalnya,
ketika kami pergi ke Fiji untuk melak-
sanakan seminar video, kami tidak tahu
apakah ada layar TV di tempat itu. Akan
tetapi, karena pengaturan Guru yang luar
biasa dan tak tampak, tiba-tiba dua buah
TV layar lebar muncul dengan sendirinya
persis dua hari sebelum seminar. Sepasang
inisiat setempat yang membantu persiapan
ini merasa sangat bergembira saat melihat
kejadian-kejadian yang diberkahi tersebut.
Peristiwa ini kemudian memotivasi
mereka untuk berlatih lebih rajin. Anak
perempuan mereka yang berusia 16 tahun
juga menyaksikan begitu banyak
keajaiban. Ia kemudian minta untuk
menghadiri seminar dan belajar Metode
Kemudahan.

Melalui kisah lainnya kami
diingatkan lagi dan lagi bahwa masih ada
banyak jiwa yang merindukan hubungan
langsung dengan Tuhan dalam kehidupan
mereka sehari-hari. Keberhasilan per-
jalanan kami ke Fiji bukan saja karena
kami memperkenalkan ajaran Guru
kepada banyak pencari Tuhan yang tulus,
tetapi juga sebagai pengingat bagi kami
bahwa hanya karunia dan kasih Tuhan
yang dapat menyatukan seluruh lapisan
masyarakat yang berbeda dan sering kali
berselisih ini, untuk mencapai tujuan yang
sama dan pemahaman yang universal.
Secara pribadi kami mendapat banyak
pengalaman dari kegiatan tersebut; kami
sangat bersyukur dapat menjadi bagian
dari kerja keras ini dan telah berjanji pada
diri sendiri untuk kembali ke Fiji dalam
waktu yang dekat agar dapat berbagi
ajaran Guru kembali.

Laporan dari Selandia Baru

Hari yang Penuh Energi
pada Pekan Hari Raya Paskah

di Mapua

Oleh Grup Berita Nelson (Asal dalam bahasa Inggris)

[Nelson] Pekan Hari Raya Paskah tahunan ke-25 di
Mapua diselenggarakan di desa kecil  Mapua, di Pulau Selatan
Selandia Baru. Selama dua tahun berturut-turut, rekan-rekan
sepelatihan mempersiapkan beraneka ragam makanan vege-
tarian yang mengundang selera untuk pekan raya ini yang
diperkirakan akan dihadiri oleh 12.000 sampai 15.000 orang.

Pajangan yang berupa buku contoh Guru dan pamflet
‘Cara Hidup Alternatif’ diletakkan secara mencolok di depan
gerai pameran kami dan menarik perhatian para pengunjung.
Banyak orang merasa senang saat menemukan kami karena
kamilah satu-satunya gerai yang menyediakan makanan
vegetarian pada pekan raya tersebut. Yang lainnya sangat
gembira saat mencoba makanan vegetarian untuk pertama
kalinya. Sepanjang hari kami memiliki banyak kesempatan
untuk berbincang dengan orang-orang tentang vegetarian dan
memberikan saran tentang bagaimana menyiapkan serta
memasak makanan vegetarian.

Seorang wanita bercerita bahwa ia telah kehilangan
akal tentang bagaimana memanggang kue bagi cucu lelakinya
yang berusia 3 tahun yang merupakan seorang vegan dan
menderita diabetes. Wanita itu terlihat sangat gembira saat
mengetahui betapa mudahnya melakukan hal itu. Wanita lain
yang bergabung dengan sekelompok orang gipsi dan selalu

Lintasan Peristiwa
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berkeliling Selandia Baru sangat ingin
tahu bagaimana menjadi seorang
vegetarian. Ia juga tertarik dengan cara
memasak makanan yang enak untuk
dijual di pasar mereka daripada
makanan berdaging. Kami mengajak-
nya untuk menghadiri pelajaran
memasak dengan grup kami dan ia
sangat menghargainya.

Beberapa orang yang singgah
di gerai kami juga datang dari berbagai
negara. Sebagai contoh, beberapa
orang Amerika datang untuk membeli
makanan kami dan bersyukur atas
keberadaan kami di sana. Beberapa di
antaranya telah lama menjadi vege-
tarian dan juga terlibat dalam gerakan
hak asasi binatang. Bersama dengan
selebaran ‘Cara Hidup Alternatif,’
kami juga menawarkan CD gratis dari
film yang dapat di-download dengan
komputer, "Jumpai Daging Anda"
(Meet your Meat)” (http://www.
goveg.com/factoryFarming.asp).
Pada kesempatan itu, ada banyak
salinan CD yang diambil. Kami semua
berharap agar setelah menyaksikan
fakta-fakta yang mengerikan dan
memilukan hati tentang perlakuan
biadab terhadap binatang, dapat
membuat lebih banyak orang beralih
ke vegetarian.

Karena Selandia Baru ada-
lah negara produsen daging dan
produk susu, jadi sangatlah penting
untuk membagikan pesan ‘Cara
Hidup Alternatif’ tersebut. Kami
semua merasa sangat berbesar hati
saat melihat para pengunjung sangat
menikmati makanan vegetarian
yang sehat dan lezat. Kami juga
sangat tersentuh saat melihat
banyaknya orang yang berbincang-
bincang dengan kami dan kembali
berkali-kali untuk mendapatkan
lebih banyak makanan dan infor-
masi.

Laporan dari Amerika Serikat

Berbagi Berkah Guru dalam
Berbagai Cara dengan

Penduduk Kota New York

Oleh Saudara-inisiat Sheng-Yih Lee, New York, AS
(Asal dalam bahasa Inggris)

[New York] Untuk meningkatkan kesadaran umum akan
manfaat pola makan vegetarian, para inisiat telah mencetak lebih
dari 250.000 lembar selebaran ‘Cara Hidup Alternatif’ dan telah
mendistribusikannya ke seluruh Kota New York dan wilayah
sekitarnya. Usaha pendistribusian tersebut dipusatkan pada
tempat-tempat umum di mana banyak orang berlalu lalang setiap
harinya seperti stasiun bus, kereta bawah tanah, stasiun kereta,
pekan raya, perpustakaan umum, bioskop, pusat-pusat belanja,
serta toko makanan kesehatan dan organik. Para rekan sepelatihan
telah menyaksikan kegembiraan di wajah penerima selebaran
tersebut. Mereka juga mendapat informasi bahwa para pemilik
restoran vegetarian dan toko makanan kesehatan menyambut baik
selebaran itu. Sejumlah selebaran ditinggalkan di tempat mereka
agar dapat diambil oleh orang-orang yang berminat. Para inisiat
juga terus memantau lokasi-lokasi ini secara periodik untuk
mengisi kembali selebaran-selebaran tersebut jika telah habis.
Selain itu, banyak inisiat menggunakan email dan Internet sebagai
metode alternatif dalam mendistribusikan selebaran tersebut.

Untuk mencapai massa sebanyak mungkin, selebaran
dicetak dalam beberapa bahasa supaya sesuai dengan lingkungan
New York yang memiliki beragam kebudayaan. Iklan berwarna
berukuran penuh dari selebaran ‘Cara Hidup Alternatif’ juga
dipasang di beberapa surat kabar. Selanjutnya, video ceramah
Guru yang telah disiarkan di stasiun TV kabel setempat sejak
tahun 1998, akhir-akhir ini lebih banyak ditampilkan ceramah
Guru yang berisi tentang vegetarian. Pemirsa dari enam negara

bagian di timur laut juga dapat
menikmati ceramah Guru se-
tiap minggu dari rumah mereka
melalui TV kabel.

Dari tanggal 31 Maret
sampai dengan 2 April, Tahun
Emas 3; Pameran Hidup Baru
2006 yang merupakan salah
satu pameran tubuh-pikiran-
jiwa yang terbesar di Amerika
Utara diselenggarakan di Hotel

Lintasan Peristiwa
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New Yorker. Para
saudara dan saudari
inisiat mengambil
kesempatan ini un-
tuk berbagi ajaran
Guru dengan masya-
rakat umum. Pada
acara ini, semua
rekan sepelatihan mengenakan kaus yang dicetak
dengan gambar ‘Cara Hidup Alternatif.’ Publikasi Guru
dipajang di atas meja dan DVD Guru ditayangkan di
layar TV lebar. Banyak pengunjung yang tertarik
dengan Metode Quan Yin, dan beberapa pengunjung
bahkan tetap tinggal di gerai lebih dari satu jam untuk
menyaksikan ceramah Guru.

Pada tanggal 2 April, rekan-rekan
sepelatihan mengikuti Pameran Kebugaran
Setengah Tahunan ke-10 di Hotel Hilton Long Island
di New York. Pada meja peragaan, kami memajang
video, DVD, Majalah Berita, berbagai pubikasi
Guru, dan Lampu Panjang Umur kreasi Guru.
Barang-barang tersebut telah menciptakan suasana
yang agung dan elegan dalam gerai. Ini merupakan
pertama kalinya bagi rekan-rekan sepelatihan dalam
mengikuti acara semacam ini di Long Island yang
berlokasi sekitar 100 km dari Manhattan. Banyak
tamu yang menyalami kami dengan hangat, dan
beberapa di antaranya dengan gembira mengatakan
bahwa mereka telah menonton ceramah-ceramah
Guru pada TV kabel. Banyak tamu membaca
selebaran dengan saksama dan mendiskusikannya
dengan kami tentang cara meningkatkan nutrisi
karena mereka ingin beralih ke vegetarian. Beberapa
tamu dengan tulus bertanya apakah kami akan
mengadakan seminar video di Long Island nantinya
dan memberi kami informasi tentang cara meng-
hubungi mereka.

M e l a l u i
kegiatan yang ber-
kesinambungan ini,
kami yakin bahwa
percikan pencerahan
telah menyala dalam
hati banyak orang di
seluruh kota New
York!

Laporan dari Korea

Sebuah Sekolah Dasar
Membuka Pintu terhadap
Gaya Hidup Vegetarian

Oleh Grup Berita Gwangju
(Asal dalam bahasa Korea)

[Gwangju] Pada tanggal 8 April,
Tahun Emas 3 (2006), para inisiat dari
Gwangju menyediakan makanan vegetarian di
sebuah sekolah dasar untuk para guru, siswa,
dan orang tua mereka. Sekolah tersebut
berlokasi di Naju, daerah pinggiran kota
Gwangju, dan baru dibuka tahun ini sebagai
sebuah Sekolah Alternatif. Sekolah tersebut
memiliki sekitar 18 guru dan 90 siswa,
termasuk 5 orang anak inisiat. Sekolah ter-
sebut prihatin terhadap anak-anak yang
bervegetarian dan mulai menawarkan menu
makanan vegetarian kepada mereka. Maka,
saat para inisiat bertanya apakah mereka boleh
menyelenggarakan pesta vegetarian di sekolah
tersebut, kepala sekolah dengan senang hati
memberikan izin dan secara khusus mengatur
agar pesta itu diselenggara-kan pada hari
Sabtu. Pada acara itu, para guru dan orang tua
siswa juga diundang.

Pada hari kegiatan, rekan-rekan
sepelatihan pertama-tama membahas tentang
pentingnya pola makan vegetarian. Saat
makan siang telah siap, para siswa bergegas
menuju meja yang penuh dengan makanan
yang disajikan dengan penuh kasih. Semua
anak yang mencicipi makanan yang beraneka
ragam tersebut berkata bahwa makanan

Lintasan Peristiwa
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vegetarian sangatlah lezat! Para guru dan
orang tua siswa juga mengungkapkan
keheranan mereka atas cita rasa makanan
yang lezat tersebut; mereka  takjub bahwa
sebenarnya kita dapat menciptakan ber-
aneka ragam makanan yang luar biasa hanya
dengan menggunakan bahan makanan dari
vegetarian murni. Banyak orang tua, yang
peduli akan kesehatan anak-anak mereka,
berkata bahwa mereka ingin belajar meng-
gunakan resep vegetarian yang lezat dan
baik untuk anak-anak mereka, dan mereka
meminta agar kami dapat mengadakan kelas
memasak.

Ini merupakan acara vegetarian bagi
masyarakat umum pertama yang diseleng-
garakan di sebuah sekolah untuk para siswa,
guru, dan orang tua murid. Melihat kegiatan
ini dapat membuat para siswa sekolah
belajar dan merasakan sendiri manfaat dari
pola makan vegetarian sebagai bagian dari
pendidikan mereka, para inisiat berencana
untuk menyelenggarakan kegiatan yang
serupa di sekolah-sekolah yang lain.

Laporan dari Mongolia

Kasih Guru dan Pesan
Kebenaran Memberkahi

Mongolia Secara Menakjubkan

Oleh Grup Berita Mongolia (Asal dalam bahasa Mongol)

[Ulan Bator] “Pacuan kuda, nyanyi bersama,
langit dan stepa yang luas bagi setiap orang, gelak
tawa, alam, dan keramahtamahan; semuanya itu
membuat Mongolia berbeda dari negeri lainnya.”* Di
negeri ini, kasih dan berkah Guru benar-benar terasa
jelas. Yang menggembirakan adalah Center setempat
telah berkembang dengan pesat dan ajaran Guru telah
dibagikan kepada banyak orang.

Setiap kali diadakan inisiasi, para inisiat lama
maupun baru berkumpul bersama untuk merayakan
pertalian mereka kembali dengan sang Jati Diri dan
perubahan cara pandang mereka yang baru tentang
kehidupan. Semuanya mengungkapkan syukur yang
tulus kepada Guru karena telah mencerahkan mereka
dengan kebijaksanaan sejati dan membebaskan mereka
dari penderitaan dan kebodohan. Setelah inisisasi yang
dilaksanakan pada bulan Maret baru-baru ini, sebuah
pertunjukan yang diikuti dengan nyanyian, tarian, dan
pembacaan puisi-puisi spiritual diadakan untuk
mengucapkan selamat kepada jiwa-jiwa yang baru
lahir.

Tahun lalu, dengan bantuan saudara dan
saudari dari Korea, kami dapat memulai beberapa
Center dan tempat-tempat informasi baru di wilayah
lain di Mongolia. Sebagai tambahan, di kota-kota kecil
seperti Darkhan, Khutul, dan Zuun Kharaa, para inisiat
juga telah membuka beberapa kedai vegetarian. Kami
sangat berterima kasih karena tempat-tempat tersebut
juga menyediakan kesempatan untuk berbagi kasih dan
kebijaksanaan Guru dengan masyarakat umum.

Rakyat Mongolia mempunyai tradisi meng-
konsumsi banyak produk susu dalam diet mereka, yang
sebenarnya membuat mereka lebih berpikiran terbuka
terhadap konsep vegetarian. Karena itu, dengan usaha
saudara dan saudari inisiat dalam mempromosikan
prinsip-prinsip ‘Cara Hidup Alternatif’, sejumlah
gembala pengembara (nomad) di daerah pedesaan
baru-baru ini juga sudah mulai beralih ke pola makan

Lintasan Peristiwa
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vegetarian.
Selain itu, dengan berkah Guru,

kami telah dapat menerjemahkan buku
contoh dan buku Kunci Pencerahan
Seketika Volume 1, 4, dan 6. Baru-baru
ini kami juga menerjemahkan Majalah
Berita ke dalam bahasa Mongol. Para
inisiat juga tetap melanjutkan distribusi
selebaran ‘Cara Hidup Alternatif ’
dengan penuh semangat. Banyak surat
kabar harian maupun majalah bulanan
spiritual telah memublikasikan materi
yang diberikan kepada mereka tentang
Metode Quan Yin dan konsep vege-
tarian.

Kami mengungkapkan rasa
syukur kami yang tulus kepada Guru
karena telah membuat kami mencapai
semua kesuksesan ini. Berkat Guru,
banyak Center telah dibuka dan se-
jumlah besar penduduk Mongolia telah
menemukan Jalan Sejati Pencerahan.

* Dari lagu "Selamat datang ke
Mongolia," gubahan Tumenjargal,
Sharav & L.T. Croft.

Agenda Kegiatan

Untuk mengimbangi pe-
ningkatan rohani yang terus
berlangsung di planet ini, center
setempat dari Asosiasi Inter-
nasional 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.Godsdirect contact.org.tw/
eng/latest_news/events-datebook.
htm

Kita adalah Kuil
Oleh Iveel, Praktisi Metode Kemudahan berusia 16 tahun,

Ulan Bator, Mongolia  (Asal dalam bahasa Mongolia)

Sebuah Kuil aku adanya

Sebuah Kuil kau adanya

Sebuah Kuil kita semua adanya

Sebuah Kuil, kita manusia adanya

Sebuah Kuil – bukan manusia, kita adanya.

Kita menampung roh Tuhan yang tercerahkan di

dalamnya

Kita adalah Kuil-kuil yang tampak fana, lemah,

dan biasa

Kita adalah Para Suci yang sifat Ilahi-nya muncul

Di kala kita baik, pengasih, dan bahagia.

Buddha bukanlah di luar sana

Buddha bukanlah patung di wihara Buddhis

Buddha bukanlah daging ibu tua Anda yang baik,

Buddha ada di dalam kita, kita yang kadang hanya

melakukan kesalahan.

Ibumu adalah Buddha-nya sendiri, bukan untuk

kau puja

Tubuh biasamu adalah kuilmu sendiri

Kuil-kuil tidak seharusnya kita datangi untuk

perlindungan dan doa

Doa sejati adalah ketika kau berdoa pada Jati

Dirimu.

Kau adalah sebuah kuil

Kau menampung Tuhan di dalamnya

Kasih dan kemurnian adalah Kau

Kau-lah Belas Kasih yang Tak Terbatas.

Puisi
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Upaya Seluruh Dunia
untuk Berbagi Pesan Murah Hati Guru,

‘Hidup dengan Cara Berbeda’
Prihatin akan berjangkitnya wabah penyakit yang berulang kali menimpa 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.

Menyaksikan Keajaiban dan Kasih Tuhan
di Timur Tengah

Oleh Saudari-inisiat Wang Wei-ying, Keelung, Formosa (Asal dalam bahasa Cina)

Dengan harapan untuk menyampaikan pesan kasih Guru ke setiap pelosok dunia, sebelas inisiat
dari Formosa membentuk sebuah tim untuk mendistribusikan selebaran ‘Cara Hidup Alternatif’ di negara
Lebanon, Suriah, Israel, dan Yordania. Tim tersebut  berangkat pada tanggal 30 Maret, Tahun Emas 3
(2006) dengan tujuan penerbangan pertama adalah Beirut, ibu kota Lebanon.

Timur Tengah

Beirut, Lebanon

Kami memulai pembagian selebaran di jalan-jalan Kota Beirut pada tanggal 31 Maret. Bukan
saja segala sesuatunya berjalan dengan lancar, tetapi juga mendapat tanggapan positif yang luar biasa.
Hampir setiap orang menerima selebaran itu dan mulai membacanya; banyak yang mendiskusikan isi
selebaran itu satu sama lain. Beberapa orang mengangguk kepada kami dengan senyum; beberapa memberi
kami 'acungan jempol' dan berkata "Bagus sekali!"  Beberapa bahkan mengajukan diri untuk menolong
kami dalam mendistribusikan selebaran. Ketika seorang polisi lalu lintas di jalan menerima selebaran
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kami, ia memberitahu kami lokasi-lokasi yang ramai. Pengemudi yang sedang
berkendara berhenti untuk meminta selebaran, dan beberapa bahkan
membunyikan klakson untuk menarik perhatian kami agar kami tidak melewatkan
mereka. Seorang pengemudi bus yang baik hati menghentikan busnya dan
membiarkan kami membagikan selebaran dalam busnya.

Hampir setiap toko mengizinkan kami menempelkan poster ‘Cara
Hidup Alternatif’ di tempat yang mencolok di bagian luar toko mereka.
Beberapa pemilik toko menawarkan untuk menempelkan poster tersebut
untuk kami, dan kami juga meninggalkan beberapa selebaran di meja
kasir untuk diambil oleh langganan-langganan mereka. Kehangatan dan
kasih menyelimuti jalan-jalan kota Beirut. Hanya dalam tujuh jam, kami
membagikan hampir 10.000 lembar selebaran.

Dua hari berikutnya, hujan lebat dan guntur membayangi kota Beirut. Seorang sopir
taksi yang bijaksana berkata kepada kami: "Hujan ini sepertinya merupakan berkah dari Tuhan...."
Meskipun tidak terlalu banyak pejalan kaki dan kami hanya dapat membagikan selebaran dari

bawah atap yang terdapat di pinggiran jalan, kami tetap berjumpa dengan banyak orang yang
menunjukkan minat terhadap pola makan vegetarian. Beberapa orang  berkata bahwa pola makan

vegetarian memberi dampak positif kepada perkembangan spiritual. Hujan deras tidak dapat menghalangi
keinginan besar dari penduduk setempat. Beberapa penduduk bahkan secara sukarela membagikan
selebaran untuk kami.

Di Kota Beirut kami diperkenalkan kepada seorang wanita Inggris yang sangat terkenal yang
pernah tinggal di lereng pegunungan Himalaya selama 30 tahun. Dia sudah tinggal di Beirut selama 18
tahun dan memiliki ashram sendiri. Setelah mengetahui tujuan dari kunjungan kami, dia menghubungi
kami dan mengajukan banyak pertanyaan. Sebagai balasannya, para inisiat memperkenalkan Guru
kepadanya. Sebelum pergi, dia membawa serta sebuah buku contoh dan ribuan selebaran. Dia berulang-
ulang menyatakan keinginannya untuk membantu kami. Sewaktu kami dalam
perjalanan ke Suriah, wanita itu menelepon kami lagi dan berkata dengan
teguh: "Karena kalian telah melakukan begitu banyak hal, maka ini adalah
saatnya bagi kami untuk melakukan sesuatu juga."

Sebelum meninggalkan Kota Beirut, kami mengunjungi sebuah kantor
surat kabar berbahasa Inggris setempat, “The Daily Star”. Sebagai hasilnya,
keesokan harinya pesan ‘Cara Hidup alternatif’ dipublikasikan ke sembilan
negara Arab di Timur Tengah.

Damaskus, Suriah

Pada tanggal 3 April sore, kami tiba pada perhentian kedua, Damaskus, ibu kota Suriah. Ketika
kami mengetahui bahwa diperlukan izin untuk membagikan selebaran di negara ini, pimpinan tim, pemandu
tur, dan beberapa anggota tim bekerja keras untuk melakukan negosiasi, tetapi tidak banyak membantu.
Pada tanggal 5 April, kami mencoba untuk mengatasi tantangan ini dengan memakai pendekatan yang
lain. Kami mengikuti tur satu hari dengan pemandu tur, setelah tiba di sebuah gereja Kristen yang
mempunyai beberapa toko di dekatnya, kami semua bekerja bersama-sama. Beberapa orang pergi
berbelanja, yang lainnya membagikan selebaran. Pemandu turis kami adalah orang yang jenaka, dia juga
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membantu kami membagikan selebaran tersebut dengan tulus. Pada akhirnya, kami
berhasil menyebarkan kasih Tuhan kepada orang-orang di sana. Pada hari itu kami
tidak membagikan banyak selebaran, tetapi kami telah memercikkan beberapa titik
cahaya di berbagai tempat, yang kemudian akan meluas dan mengembang. Inilah
tepatnya tujuan kami datang ke sini!

Pada hari terakhir sebelum berangkat keesokan harinya, kami menggunakan
waktu yang berharga dengan sebaik-baiknya dan pergi untuk menyebarkan kasih
Tuhan di sejumlah persimpangan jalan. Dengan tak terduga, orang-orang menerima
selebaran tersebut dengan penuh minat, termasuk polisi yang berjaga. Kurang lebih
seribu selebaran habis terbagi dalam waktu 20 menit!
Dua orang pengemis muda yang berdiri di dekat

stasiun bus mengulurkan tangan, mengutarakan ke-
inginan mereka untuk membagikan selebaran, maka kami

menyodorkan sisa selebaran yang ada di tangan kami kepada mereka.
Saat bus kami beranjak pergi dengan perlahan, kami melihat dua malaikat
muda itu sedang sibuk membagikan selebaran di pinggir jalan. Pada
saat itu, kami menyaksikan keajaiban dan kekuatan kasih Tuhan!

 

Tel Aviv, Israel

Pada tanggal 7 April, kami meneruskan tur ke tempat perhentian ketiga, Tel Aviv, Israel. Karena
sebelumnya Guru pernah memberikan ceramah di sini, maka segala sesuatunya berjalan lebih lancar
dibanding dengan kedua perhentian terakhir; bahkan cuaca turut membantu dengan menghentikan turunnya
hujan. Penghubung setempat yang telah pindah ke Inggris, secara khusus datang kembali untuk kegiatan
pembagian selebaran dan telah menyiapkan 100.000 selebaran dalam bahasa Yahudi, bahasa Arab, dan
bahasa Rusia sebelum kedatangan kami. Dia juga menyiarkan pesan ‘Cara Hidup Alternatif’ di surat
kabar mingguan paling populer yang dipublikasikan dengan gratis yang memuat informasi mengenai
makanan, pakaian, tempat penampungan, transportasi, dan hiburan. Pesan ‘Cara Hidup Alternatif’ di
surat kabar ini dibagikan ke rumah tangga di lima kota besar pada hari kedua setelah kami tiba di Tel Aviv.

Hal ini berarti bahwa 500.000 keluarga di Israel telah menerima pesan penuh kasih Guru
secara bersamaan pada minggu tersebut.

Setelah bekerja keras selama dua hari, kami berhasil membagikan 44.000 selebaran
di Tel Aviv dan Yerusalem. Orang Israel berpikiran terbuka dan rasio penerimaan terhadap
selebaran ini sangat tinggi. Di jalan-jalan kami bertemu dengan beberapa orang yang telah
menjadi vegetarian; mereka sangat senang melihat kami datang untuk membagikan pesan
ini dan menawarkan untuk membantu kami membagikan selebaran. Kami juga bertemu
dengan seorang vegetarian yang pekerjaannya berkenaan dengan pengobatan alternatif.
Orang itu menekankan bahwa "makanan merupakan obat yang terbaik," nasihat bijaksana
yang berasal dari zaman kuno. Banyak pemilik toko dengan gembira mengizinkan kami
menempatkan selebaran di dalam toko mereka untuk para langganan mereka. Dalam sebuah
bazar besar di Yerusalem, kami bertemu dengan seorang pemilik toko roti yang mengatakan
kepada kami dengan penuh kegembiraan bahwa dia telah menjadi seorang vegetarian selama
bertahun-tahun, tetapi dia tidak pernah berpikir untuk membagi konsep ini dengan orang
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lain. Dia sangat berterima kasih karena kami telah datang dari jauh untuk melaksanakan
pekerjaan yang penuh makna ini, dan berkata bahwa besok dia pasti akan bergabung dengan
tim pembagian selebaran karena dia mengambil cuti. Dia mengambil sejumlah besar tumpukan
selebaran dan dengan segera mulai membagikannya. Dengan menyesal kami mengatakan
kepadanya bahwa besok kami harus pergi ke tempat lainnya dan tidak dapat bekerja bersama-

sama dengannya. Namun demikian, kami meninggalkan sejumlah besar selebaran
dan memintanya untuk membantu kami meneruskan penyebaran pesan mulia ini di
Yerusalem.

Di pasar-pasar Tel Aviv, semua pintu masuk dijaga oleh tentara bersenjata
yang tampak agak menakutkan. Pada awalnya, mereka meminta kami untuk tidak
membagikan selebaran di sekitar tempat mereka berjaga, tetapi setelah beberapa
saat, beberapa tentara yang sedang tidak bertugas datang untuk menolong kami.
Ketika kami akan beranjak pergi, mereka minta untuk

berfoto bersama kami dan bertanya apakah kami akan datang lagi keesokan
harinya. Salah seorang tentara mengatakan kepada kami bahwa dia adalah
seorang siswa kedokteran dan akan menjadi dokter untuk melayani dunia di
kemudian hari. Calon dokter itu mendapatkan bahwa konsep ideal yang kami
bagi itu sangat baik sekali dan meminta kami memberinya lebih banyak
selebaran sehingga dia dapat membagikannya ke teman-teman sekolahnya.

Amman, Yordania

Pada tanggal 10 April, kami tiba di tempat perhentian terakhir dari perjalanan kami, Amman, ibu
kota Yordania. Kurang lebih 97% dari orang-orang setempat adalah Muslim. Akan tetapi, pemandu tur
kami adalah seorang Kristen yang jarang ditemui. Setelah membaca selebaran tersebut, dia tersentuh
sangat dalam dan mengutarakan rasa terima kasih yang besar atas kedatangan kami di negaranya untuk
membagikan berita yang sedemikian baiknya. Selain mengatur dan merundingkan segala sesuatunya
untuk kami, dia juga bergabung dalam pembagian selebaran dan secara total mencurahkan usahanya
untuk kegiatan ini. Pekerjaan kami berjalan dengan mulus dan rasio penerimaan terhadap selebaran ini
juga sangat tinggi. Ketika kami sedang menempelkan poster-poster, seseorang menganjurkan kami untuk
memasangnya pada papan besar di stasiun bus sebagaimana iklan-iklan yang dipasang sejumlah bank.
Dia berkata, kesehatan jauh lebih penting daripada uang! Pimpinan dari sebuah perusahaan pengangkutan
pariwisata mengizinkan kami meletakkan  poster pada busnya. Mobil-mobil itu menjadi "mobil iklan"
yang menarik perhatian.

Di Amman terdapat dua rekan sepelatihan yang telah tiga bulan
diinisiasi. Keduanya adalah sarjana lulusan Universitas Yordania dan sangat
ingin membantu dalam hal penerjemahan dan seni rancang demi membantu
upaya Guru. Partisipasi mereka sangat meningkatkan efisiensi kerja kami dan
mereka juga banyak memberikan bantuan dalam mengatur transportasi,
makanan, dan bernegosiasi dengan polisi. Setiap malam mereka pulang ke
rumah setelah melakukan meditasi bersama kami. Hotel tempat  kami menginap
ternyata memiliki kerja sama operasi dengan sebuah akademi manajemen
pariwisata dan perhotelan. Pimpinan akademi tersebut menerima kami secara
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pribadi dan dengan kuat mendukung idealisme vegetarian kami. Akademi
tersebut sangat terkenal di Timur Tengah; banyak koki dan manajer-manajer
hotel di negara-negara tetangga yang merupakan lulusan dari akademi
tersebut. Kami berharap bahwa kunjungan kami dapat membawa konsep
vegetarian ke dalam kehidupan dan karir mereka di masa mendatang.
Manajer hotel tersebut adalah seorang vegetarian dan malam itu dia dengan
sangat murah hati menyiapkan bufet makan malam vegetarian yang lezat
bagi kami. Pembagian selebaran di jalan-jalan Kota Amman sangat sukses. Kami berhasil
membagikan hampir 25.000 lembar selebaran dalam satu hari!

Pada tanggal 12 April, ditemani oleh saudara-saudara sepelatihan Yordania, kami
pergi ke kantor surat kabar setempat dan menegosiasikan penempatan pengumuman di surat
kabar setempat. Karena tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan
terakhir ini, kami memakai baju kaus yang dicetak dengan pesan
‘Cara Hidup Alternatif’ dan pergi dengan pemandu tur kami ke
tempat yang terkenal paling suci di Yordania, Gunung Nebo,
dengan harapan dapat membagikan pesan Tuhan dengan sebaik-
baiknya. Melalui proses pendistribusian selebaran tersebut, kami
mengetahui dengan pasti bahwa kasih Guru akan terus mengalir
ke setiap sudut dunia.

 

Menerangi Setiap Sudut Spanyol dari Sebuah Kota

Oleh Center Valencia (Asal dalam bahasa Spanyol)

Setiap tahun, mulai dari tanggal 15 sampai dengan tanggal 19 Maret, Kota Valencia merayakan
salah satu festival yang paling penting di Spanyol: Las Fallas (yang berarti "Api"). Festival ini telah
menarik banyak orang dari seluruh Spanyol dan juga dari negara-negara lainnya. Kota ini dipenuhi dengan
musik, seni, peragaan busana, kembang api, dan pengunjung.

Karena hari terbesar perayaan tersebut jatuh pada hari Sabtu dan Minggu tahun ini, maka jumlah
pengunjung diperkirakan sangat tinggi. Para inisiat dari Center Valencia memutuskan untuk menggunakan
kesempatan tersebut dan membagikan sebanyak mungkin selebaran ‘Cara Hidup Alternatif,’ untuk
mencapai orang-orang dari seluruh pelosok negara tersebut. Rekan-rekan sepelatihan dari kota-kota lainnya
seperti Madrid, Granada, dan Almeria juga bergabung untuk membagikan selebaran.

Sepanjang minggu, para saudara dan saudari inisiat membagikan selebaran kepada sejumlah
besar orang di seluruh kota. Mereka dengan cepat menyadari bahwa tempat terbaik untuk menemukan
banyak orang adalah di kereta api, stasiun kereta api bawah tanah, dan tentu saja di lokasi festival: pintu
masuk ke pertunjukan peragaan busana, pertunjukan kembang api, dan monumen utama festival (patung
raksasa yang diciptakan untuk melambangkan kekuatan penciptaan dan penghancuran). Ketika akhir
pekan tiba, para inisiat dengan berpasangan membagikan selebaran di setiap daerah utama kota tersebut.

Dengan bantuan Guru yang memberi motivasi dan kekuatan kepada kami untuk berdiri begitu

Spanyol



Majalah Berita Maha Guru Ching Hai No 167 15

 

lama dan dikelilingi oleh begitu banyak orang, para inisiat dapat
membagikan lebih dari 100.000 selebaran dalam lima hari! Dapatlah
dikatakan bahwa pesan Guru telah mencapai
hampir setiap sudut kota Spanyol hanya dari
satu kota.

Selama liburan Paskah dari tanggal
13 sampai dengan 17 April, para inisiat
mengadakan serangkaian kegiatan di Malaga

dan Sevilla, di Spanyol bagian selatan. Dengan mengatur pangkalan kegiatan
mereka di restoran yang dijalankan oleh seorang rekan sepelatihan di Malaga,
mereka menjalankan kendaraan ke sekeliling daerah tersebut untuk membagikan
selebaran di pagi hari, dan kembali untuk sesi meditasi di malam hari. Secara
total, mereka membagikan 80.000 selebaran di delapan kota.

Kegiatan tersebut memberikan kesempatan kepada rekan sepelatihan
dari berbagai bagian di Spanyol untuk bekerja bahu-membahu untuk pertama
kalinya. Kegiatan ini membuat mereka saling mengenal satu sama lain dengan
lebih baik dan bekerja bersama-sama secara dekat. Sebagai tambahan, hal itu
telah memberi fondasi yang kuat bagi kegiatan-kegiatan tim kerja di kemudian
hari.

Banyak Yang Tersentuh oleh Pesan ‘Cara Hidup Alternatif’
Oleh Grup Berita Togo (Asal dalam bahasa Prancis)

Togo

Ketika para inisiat dari Center Togo, Burkina Faso, Pantai Gading, dan Porto Novo berkumpul
bersama untuk membagikan pamflet ‘Cara Hidup Alternatif,’mereka menyaksikan dampak, kekuatan,
dan pesona dari pamflet tersebut pada mereka yang menerimanya. Seorang wanita yang tidak dapat
membacanya sendiri, meminta pamflet itu agar dia dapat membawa untuk anak-anaknya. Seorang anak

sekolah dasar meminta beberapa lembar untuk ayahnya. Seorang wanita lainnya
berkata bahwa setelah dia menggantung pamflet itu di dinding kamarnya, dia
memutuskan untuk menjadi seorang vegetarian murni dan mulai memesan kebab
vegetarian terigu yang berbahan dasar kedelai. Seorang guru sekolah membagi-
bagikan pamflet itu kepada para staf dan murid sekolah; para murid lalu membawanya
ke orang tua mereka yang merasa bahagia karena dapat mengenal protein vegetarian
alternatif yang memungkinkan mereka mengubah diet tanpa membahayakan
kesehatan mereka.

Karena pamflet itu menjadi semakin disukai, para inisiat membagi 1.000

Afrika Barat
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lembar di Universitas Lomé. Rasa ingin tahu para mahasiswa begitu besar sehingga pembagiannya
berlangsung selama beberapa jam, termasuk saling berbagi pendapat. Banyak mahasiswa di warung
internet universitas mengunjungi situs yang tercetak di pamflet tersebut untuk mendapatkan informasi
lebih banyak tentang diet vegetarian dan ajaran Guru. Mahasiswa lainnya mengusulkan untuk membuka
sebuah restoran vegetarian atau toko baru di kampus sehingga makanan vegetarian bisa dengan mudah
diperoleh dan membantu mereka untuk setia menjalankan diet.

Tim distribusi pergi ke tempat yang menjual makanan bagi para mahasiswa dan menyadarkan
para penjual akan perlunya menyediakan makanan vegetarian bagi para mahasiswa. Dengan rahmat
Guru yang tanpa pamrih, tim itu juga pergi ke ladang jagung di sekitar kampus untuk mengucapkan
terima kasih kepada para petani dan memuji mereka atas martabat tinggi dari profesi
mereka sebagai petani, serta untuk berbagi kasih dan berkah Guru.

Setelah membagikan pamflet di seluruh lingkungan itu, semua orang mulai
menjalankan bagian kedua dari rencana mereka, yaitu pergi ke tempat yang paling
ramai untuk berbagi pesan ‘Cara Hidup Alternatif’ secara terus-menerus. Para inisiat
dengan rela kembali ke tempat-tempat ini karena mereka tahu bahwa kekuatan dan
berkah Guru tentunya terdapat di setiap sudut jalan sehingga semua orang mendapat
kesempatan untuk dibersihkan di dalam Lautan kasih dan berkah.

Pantai Gading

Di Abijan, ibu kota Côte d’Ivoire (Pantai Gading), para inisiat mengorganisir penyebaran pamflet
‘Cara Hidup Alternatif’ yang dilakukan dalam empat sesi. Yang pertama berlangsung di Sorbonne Place,
sebuah forum terbuka yang menampung kurang lebih 500 orang setiap harinya untuk membahas masalah
politik, rohani, agama, ekonomi, dan sosial. Di sana, pamflet dibagikan dan dibahas bersama dengan
informasi lain tentang ajaran Maha Guru Ching Hai. Komentar positif yang dibuat tentang diet vegetarian
membuktikan pentingnya prinsip ‘Cara Hidup Alternatif,’ dan orang-orang merasa bahagia ketika mereka
menyadari bahwa seseorang dapat menjadi vegetarian murni dengan biaya sangat rendah.

Sesi kedua penyebaran pamflet dilakukan di jalan raya umum, kepada orang-orang yang lewat
dan kepada mereka yang sedang menunggu bus. Sebuah balai kota menyambut sesi ketiga. Pesan diet
vegetarian menyelimuti orang-orang yang menghadiri upacara pernikahan di sana. Orang tua, teman, dan
pasangan yang baru menikah itu sama-sama menerima pesan welas asih dan tanpa kekerasan terhadap
semua makhluk hidup. Selain itu, mereka juga menerima berkah dari Guru atas pernikahan yang bahagia.

Sesi terakhir berlangsung di tempat parkir ketika para advokat dari serikat pekerja Côte d’Ivoire
berkumpul untuk menemui Bapak Presiden. Para inisiat mengambil kesempatan itu untuk menyebarkan

pamflet, yang segera disambut baik oleh mereka. Pada pokoknya, masyarakat
menerima pesan ‘Cara Hidup Alternatif’ dengan positif, tanpa masalah. Banyak
yang melihat hal itu sebagai suatu kesempatan yang membantu mereka
menyadari bahwa diet vegetarian tidak menyebabkan seseorang berisiko terkena
penyakit, karena buah dan sayur-mayur mengandung nutrisi untuk kesehatan
dan umur panjang. Masyarakat juga mengerti bahwa protein yang diperlukan
dapat diperoleh dari makanan nabati seperti kedelai, jagung, beras, biji-bijian,
dan kacang-kacangan.
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Porto Novo, Benin

Pada tanggal 24 dan 27 Maret, Tahun Emas 3 (2006), para inisiat Porto
Novo pergi ke dua sekolah dasar untuk menyebarkan pamflet ‘Cara Hidup
Alternatif.’ Melalui kasih Guru, para praktisi disambut baik oleh staf dari
sekolah-sekolah ini. Guru di sekolah pertama demikian senang dengan kegiatan
‘Cara Hidup Alternatif’ sehingga dia menyuruh para murid menyimpan pamflet
itu sebagai tanda mata. Di sekolah kedua persediaan pamflet habis dalam waktu beberapa menit dan staf
sekolah meminta para inisiat untuk kembali lagi nanti. Para inisiat berterima kasih karena pesan ‘Cara
Hidup Alternatif’ telah disambut dengan begitu baik di Porto Novo. Mereka melihat bahwa hal itu mungkin
karena banyak orang Benin telah mengerti tentang pola hidup vegetarian, tetapi tidak tahu bagaimana
cara memasak makanan vegetarian.

Burkina Faso

Para inisiat menyebarkan pamflet ‘Cara Hidup Alternatif’ di seluruh ibu kota Ouagadougou.
Setelah membuat spanduk dengan pesan: "Untuk Kesehatan yang Lebih Baik, Pilihlah Diet Vegetarian,"
para inisiat meminta otorisasi dari wali kota untuk mengorganisir seminar dan menempatkan spanduk di
seluruh ibu kota. Mereka sekarang merencanakan untuk pergi ke negara tetangga: Mali dan Nigeria,
karena di sana belum ada Center, untuk menyebarkan pamflet ‘Cara Hidup Alternatif’ dan untuk berbagi
berita baik tentang diet vegetarian.

Amerika Serikat

Philadelphia

Jiwa dan Bunga Mekar Bersama-sama
di Pameran Bunga Philadelphia

Oleh Grup Berita Pennsylvania (Asal dalam bahasa Inggris)

Selama seminggu, dari tanggal 5 - 12 Maret 2006, rekan-rekan inisiat dari Philadelphia, New
Jersey, dan Maryland mengikuti Pameran Bunga Philadelphia. Ini adalah pameran bunga tahunan tertua
di Amerika Serikat yang dihadiri oleh lebih dari 250.000 orang selama seminggu.

Para praktisi berdiri di setiap pintu aula pameran dan memberikan pamflet kepada orang yang
masuk dan keluar ruang pameran. Selama seminggu, para inisiat Philadelphia menyebarkan pamflet
‘Cara Hidup Alternatif.’ Pada akhir pekan, para inisiat setempat pergi ke daerah lain sehingga mereka
yang datang dari tempat yang lebih jauh dapat menyebarkan pamflet di pameran bunga.

Berkah terlihat dengan jelas oleh mereka yang menyebarkan pamflet ‘Cara Hidup Alternatif.’
Seorang saudari inisiat melaporkan bahwa setelah seorang pria melihat pamflet itu, dia bercerita bahwa
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dia merasa itu adalah pesan dari Tuhan. Dia telah mencoba menjadi seorang
vegetarian, tetapi bagaimanapun juga dia masih makan ayam dan telur. Pada
saat dia melihat pamflet itu, dia merasa bahwa dia harus benar-benar menjadi
seorang vegetarian murni karena dia mendapat pesan yang penuh kekuatan ini
dari Tuhan.

Inisiat lainnya berkata bahwa dia menawarkan pamflet kepada dua
sahabat yang berjalan bersama. Yang satu mengambil pamflet itu, tetapi yang
satunya lagi menolak untuk mengambilnya. Mereka melihat pamflet itu bersama-
sama dan menyeberang jalan. Yang mengherankan praktisi itu, kedua sahabat
itu kembali lagi beberapa menit kemudian. Kali ini orang yang kedua meminta
sebuah pamflet. Dia berkata bahwa setelah melihatnya dia menyadari bahwa

pamflet ‘Cara Hidup Alternatif’ sangat bagus, jadi mereka berputar balik dan menunggu lampu lalu lintas
berubah lagi agar dapat kembali untuk mengambil pamflet kedua.

Seorang wanita berkata bahwa dia telah lama mencari-cari infomasi sejenis ini karena dia terkena
penyakit kencing manis. Dia berkata, "Saya datang dari jauh ke sini untuk mendapatkan pamflet ini!"

Beberapa inisiat yang pergi ke kota untuk menyebarkan pamflet juga melihat bahwa orang-orang
mau menerima pamflet itu dengan senang hati. Hampir semua orang menerima pamflet itu begitu
ditawarkan. Banyak di antara mereka yang mengucapkan "Terima kasih" dan mempelajarinya dengan
penuh perhatian sambil melangkah pergi. Satu orang bahkan menepuk bahu inisiat dan menunjuk pamflet
itu sambil berkata, "Boleh saya minta satu?" Satu orang lainnya mula-mula enggan menerima pamflet
itu. Tetapi, setelah dia membacanya, dia mendongak ke atas dan berkata, "Engkau sedang berusaha
memberikan kepada saya persis seperti apa yang saya minta, dan saya hampir menolaknya. Terima kasih
Tuhan! Terima kasih banyak." Dia memberi tahu inisiat itu bahwa dia ingin sekali
mencoba diet vegetarian, dan pamflet ini benar-benar merupakan informasi yang
dibutuhkannya.

Pada hari terakhir Pameran Bunga, rekan-rekan praktisi mempunyai
kesempatan untuk pulang lebih dulu karena penonton sudah mulai berkurang. Tetapi,
semua orang memutuskan untuk tetap tinggal sampai menit terakhir. Mereka merasa
bahwa memberi pamflet bagaikan memberi perhiasan berharga yang berisi kasih
Tuhan. Semua saudari dan saudara yang ikut serta merasa bersyukur mendapat
kesempatan untuk ikut di dalam usaha yang demikian mulia, yang hanya Gurulah
yang dapat membuatnya terjadi.

Sayangilah Kehidupan, Jadilah Vegetarian

Oleh Grup Berita Korea

Baru-baru ini Center Korea membentuk sebuah "Tim Promosi Cara Hidup Alternatif" agar lebih
fokus dan efisien dalam proyek jangka panjang untuk menyebarkan selebaran ‘Cara Hidup Alternatif.’
Dengan demikian, seluruh sumber daya dan informasi dapat dibagi bersama demi membantu penyebaran

Korea
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pesan ‘Cara Hidup Alternatif’ di seluruh Korea. Tim ini juga membantu mengembangkan berbagai gagasan
untuk menyebarkan pesan dan menyediakan dukungan kepada semua center.

Tim berita juga membuka sebuah forum Internet sehingga para saudara dan saudari dapat berbagi
informasi dan pendapat. Di samping itu, forum itu juga menyediakan jadwal kegiatan dari setiap center
sehingga semua orang dapat mengetahui sebelumnya kegiatan center sehingga dapat bersiap-siap untuk
ikut serta.

Berkat kegiatan ‘Cara Hidup Alternatif,’ masyarakat kita telah berubah dengan drastis. Media
massa pun berubah secara luas. Sebelumnya, kita berharap media akan membahas pola hidup vegetarian,
tetapi permintaan untuk liputan singkat saja sulit untuk disetujui. Sekarang ini, tanpa kita minta, acara TV,
surat kabar, dan majalah membicarakan pola hidup vegetarian dan perlindungan hewan berulang kali.
Misalnya, wartawan TV sering datang ke Kantin Prasmanan SM Vegetarian Center Seoul - hampir setiap
hari - untuk mendapatkan kisah-kisah vegetarian. Sebuah laporan tentang kucing-kucing vegetarian dari
Kantin Prasmanan dipertunjukkan di sebuah acara TV, dan baru-baru ini, sebuah majalah populer bulanan
"Hankyoreh 21" menonjolkan topik vegetarian sebagai cerita sampul.

Seoul

Pada tanggal 9 April, Tahun Emas 3 (2006), para inisiat
Seoul dan Youngdong bekerja sama di Festival Bunga Ceri Yeoi-
do dan mempromosikan pola hidup vegetarian. Dengan
menggunakan kain warna warni yang tidak ditenun, lusinan
inisiat membuat aksesori berbentuk sayur-mayur yang manis
sekali, seperti buah arbei, anggur, jagung, dsb untuk dikenakan
di topi atau pakaian. Mereka membuat kira-kira 100 aksesori dan juga membuat papan slogan
dengan semboyan vegetarian. Aula meditasi utama dan kedua Center Seoul dipenuhi oleh para
inisiat yang bekerja keras hingga jam 3 pagi. Setelah itu, mereka retret sampai siang, lalu sekitar
90 saudari dan saudara pergi ke festival dan mempromosikan pesan ‘Cara Hidup Alternatif.’

Semua orang mengenakan kaus berwarna terang yang bertuliskan "Sayangilah
Kehidupan, Jadilah Vegetarian." Mereka juga memakai aksesori sayur-mayur yang elok, dan
memegang papan slogan. Sebagai satu kelompok, mereka berbaris mengelilingi lapangan festival,

menarik banyak perhatian, dan juga membagikan pamflet.
Di bagian kepala dari kelompok itu, mereka membawa sebuah pengeras suara yang memainkan

lagu yang digubah secara khusus. Lagu yang berisi pesan ‘Cara Hidup Alternatif’ itu ditulis oleh seorang
saudara dan dinyanyikan oleh seorang penyanyi profesional. Setelah lagu, sebuah narasi yang penuh arti

Dengan kaus berwarna terang, aksesori, dan papan slogan sayur-mayur
yang elok, promosi "Sayangilah Kehidupan, Jadilah Vegetarian" menarik

banyak perhatian.
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dibawakan dengan suara yang lembut oleh seorang penyanyi profesional yang juga adalah seorang saudari
sepelatihan. Narasi itu memberikan pesan yang lebih rinci tentang mengapa orang harus menjadi vegetarian.
Lagu dan narasi itu berulang secara otomatis dan terasa menyenangkan dan penuh informasi untuk didengar.

Karena ada begitu banyak orang di festival itu, papan slogan sangat bermanfaat untuk membuat
orang sadar akan informasi yang sedang kami sampaikan. Secara keseluruhan, suasana yang ditimbulkan
oleh para inisiat sangat manis dan menggembirakan. Atmosfer ini sangat sesuai dengan acara festival
sehingga membuat orang lain menyukainya. Tanggapannya juga sangat hebat. Wartawan TV membuat

film tentang kegiatan itu, dan para polisi berterima
kasih kepada kami atas usaha kami. Para ibu bahkan
menyuruh anak-anak mereka untuk memandang
kepada kami dan mendorong mereka untuk makan
lebih banyak sayur dan kacang-kacangan.

 

Seorang wartawan TV sedang membuat video untuk
sebuah program tentang anak-anak  vegetarian.

Busan

Center Busan memasang beberapa poster ‘Cara Hidup Alternatif’ yang diberi
lampu di stasiun kereta api bawah tanah di kota. Pada mulanya poster-poster itu hanya
dijadwalkan untuk dipasang selama dua bulan, tetapi sekarang, melalui dukungan aktif
dari para inisiat, pemberitaan yang menyolok ini akan tetap berada di sana paling sedikit
selama satu tahun.

Poster ‘Cara Hidup Alternatif’ membuat sebuah stasiun
kereta api bawah tanah di Busan menjadi terang.

Gwangju

Karena bus adalah jenis angkutan umum yang paling populer di
Gwangju, maka para inisiat mengambil inisiatif untuk mempromosikan pamflet
‘Cara Hidup Alternatif’ di atas bus. Pamflet itu tampil di bagian belakang
tempat duduk bus, dan para inisiat membuat kontrak agar pamflet itu dipajang
di dalam 20 bus selama satu bulan. Sepuluh tempat duduk per bus telah dise-
diakan untuk pamflet itu dan promosi di bus Gwangju akan terus berlangsung
selama kurang lebih satu tahun.

Pada tanggal 26 Maret, para inisiat Gwangju melakukan kampanye
‘Cara Hidup Alternatif’ dan acara mencicipi makanan vegetarian. Banyak orang
yang ikut serta dalam acara itu dan memberi tanggapan secara positif. Melalui

acara ini para saudari dan saudara Gwangju dapat melihat
perubahan sikap dari masyarakat terhadap pola hidup
vegetarian dan rasa hormat terhadap kehidupan. Mereka
juga merasakan kasih Guru yang terdalam yang telah
memberikan mereka suatu kesempatan untuk melayani
orang lain tanpa pamrih.

Iklan di bus
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Chuncheon

Pada tanggal 31 Maret, para inisiat Seoul pergi ke Myungdong di Kota Chuncheon dan ikut
bersama para inisiat lokal untuk menyebarkan pamflet ‘Cara Hidup Alternatif’ kepada
para turis.

Setelah mengetahui maksud mulia dari kampanye itu, Asosiasi Toko
Myungdong mengizinkan kami untuk menggunakan gang di bagian tengah sehingga
kami dapat melakukan kampanye di tempat yang terbaik. Para inisiat menyediakan
makanan vegetarian untuk dicicipi dan makanan itu begitu populernya sehingga habis
lebih cepat daripada yang diharapkan. Selain itu, dilaksanakan kegiatan "Sayangilah
Kehidupan - Kampanye Pengumpulan 10 Juta Tanda
Tangan," dan dalam waktu singkat ada 600 orang yang
menandatanganinya dengan antusias.

Sri Lanka

Kasih Surgawi Bertumbuh di Sri Lanka

Dicatat oleh Saudari-inisiat Zhu Yu-feng dan Cai Wen-juan, Kaohsiung, Formosa
Disusun oleh Grup Berita Taoyuan (Asal dalam bahasa Cina)

Sri Lanka terletak di sebelah tenggara India dan dikenal sebagai "Mutiara dari Samudra India"
karena pemandangannya yang indah. Pada tanggal 27 Maret, Tahun Emas 3 (2006), 22 orang inisiat dari
Formosa pergi ke Sri Lanka untuk membagikan pesan kasih Guru ‘Cara Hidup Alternatif’ dengan penduduk
setempat. Atmosfer riang dari para inisiat segera menarik perhatian penduduk setempat. Mereka tinggal
bersama inisiat lokal yang diatur oleh sepasang suami istri yang bertugas sebagai siswa penghubung.
Mengikuti rencana yang dipersiapkan oleh siswa penghubung, para inisiat dibagi dalam tiga kelompok
untuk membagikan brosur bersama inisiat lokal di beberapa tempat yang ramai setiap harinya. Sebuah
seminar spiritual disertai acara mencicipi makanan vegetarian juga diselenggarakan pada tanggal 2 April,
hari terakhir dari kunjungan mereka.

Pagi hari pada tanggal 28 Maret, rekan-rekan inisiat memulai misi mereka dengan menantang
matahari terik di Sri Lanka dan suhu panas yang mencapai 36,7°C. Ketika
mobil mereka berhenti di luar toko bahan makanan yang penerangannya
redup, dengan senyuman yang manis dan riang mereka segera mendapatkan
persetujuan dari pemilik toko untuk memasang poster di luar tokonya.
Segera setelah poster dipasang, mereka merasakan kasih Tuhan menyelimuti
dan menerangi toko itu.

Hari itu, rekan-rekan inisiat membagikan kira-kira 15.000 lembar
brosur. Banyak penduduk setempat yang baik dan sederhana mengatakan
bahwa mereka sudah lama menjadi vegetarian dan meminta lebih banyak
brosur untuk dibagikan kepada teman-teman mereka. Seorang penjual
sayuran dan buah-buahan segar dengan sendirinya menempelkan selembar

"Sayangilah Kehidupan -
Kampanye Pengumpulan 10
Juta Tanda Tangan" dilakukan di Chuncheon, Korea.
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brosur di tiang yang paling mencolok di dalam tokonya yang kecil. Di sebuah pusat
belanja di Kolombo, seorang penduduk lokal yang sedang menerima selembar brosur
melihat foto Guru di kalung yang dikenakan saudari penghubung. Dia sangat
menyukainya dan menanyakan siapa orang yang ada di dalam foto. Setelah men-
dengarkan penjelasan secara rinci dari saudari kita, dia dengan penuh gairah berseru
bahwa Guru adalah orang yang sudah lama dia cari. Dia ingin menjadi inisiat secepat
mungkin, dan menerima undangan untuk belajar Metode Kemudahan. Dia adalah

orang pertama yang ingin menjadi inisiat di Kolombo yang mengenal Guru melalui brosur ‘Cara Hidup
Alternatif’.

Sri Lanka adalah negara yang memakai dua bahasa (bahasa Sinhala dan bahasa Inggris). Di hari
pertama pembagian brosur, para inisiat Formosa menemukan bahwa sejumlah orang memakai bahasa
Sinhala tetapi tidak bisa membacanya. Oleh karena itu, mereka meminta siswa penghubung segera
mencetak 25.000 lembar brosur yang menggunakan dua bahasa. Hari berikutnya, hasilnya lebih bagus
karena hampir semua cetakan dua bahasa habis dalam empat jam. Lima puluh ribu lembar selebaran
kemudian harus dicetak lagi. Sore hari itu, rekan-rekan inisiat membagikan brosur di jalan paling sibuk di
Kolombo. Ketika kerja hampir berakhir, mereka letih dan haus. Pada waktu itu, seorang penduduk lokal
membahas vegetarisme dan ajaran Guru dengan inisiat Sri Lanka. Dia sangat menyukai kelompok kita
dan mengundang para inisiat ke rumahnya untuk minum dan berbincang-bincang lebih jauh. Saudara
inisiat menerima undangannya yang tulus dan sebaliknya mengundang dia untuk berpartisipasi dalam
seminar pada hari Minggu.

Tanggal 30 Maret kebetulan adalah hari pemilihan umum. Mengikuti saran dari siswa penghubung,
para inisiat tinggal di dalam rumah. Luar biasa, seorang vegetarian beserta temannya mengunjungi mereka.
Kunjungan mereka yang mendadak tanpa pemberitahuan, kelihatannya seperti sebuah pengaturan Tuhan
yang luar biasa. Mereka sangat mendukung cita-cita vegetarisme dan menyanjung cara keluarga Quan
Yin mempromosikan vegetarisme.

Ketika para inisiat sedang membagikan brosur di sore hari berikutnya, mereka mengetahui bahwa
seorang saudari inisiat hilang. Walaupun dicari dengan teliti, dia tidak bisa ditemukan. Setengah jam
berlalu. Ketika kelompok itu mulai menjadi cemas, mereka melihat seorang lelaki berjalan menuju mereka,
memegang selembar brosur di tangannya. Mereka cepat-cepat ke depan dan menanyakan di mana dia
mendapatkan brosur itu. Jawabannya menjadi petunjuk tempat keberadaan saudari yang hilang itu.
Kenyataannya, setelah beberapa saat, mereka melihat saudari itu berjalan dengan santai ke arah mereka.
Sungguh mengharukan, mengetahui bahwa dia tidak berhenti membagikan brosur meskipun dia tahu
bahwa dia sudah tersesat.

Selama pembagian brosur, inisiat paling sering ditanyai dari mana mereka berasal dan apa tujuan
dari brosur itu. Pertanyaan-pertanyaan itu umumnya disertai kebingungan dan rasa ketertarikan. Jawaban-
jawaban inisiat yang tulus dan penjelasan mengenai ajaran-ajaran Guru sering membuahkan kekaguman
dan pujian dari penduduk setempat, dan kadang-kadang mendapatkan bantuan yang sungguh-sungguh.
Mengamati kepolosan dan kegembiraan di muka mereka ketika membagikan
brosur, para inisiat mengetahui bahwa kasih Guru sudah tumbuh di Sri Lanka.

Melakukan pekerjaan Tuhan selalu membawa banyak berkah bagi rekan-
rekan inisiat. Seorang anak lelaki berumur sembilan belas tahun yang akhir-akhir
ini belajar Metode Kemudahan juga ikut bergabung. Dia sangat pemalu sehingga
dia tetap di dalam mobil pada hari pertama. Kemudian, dengan dukungan dari
rekan-rekan praktisi, dia mengumpulkan keberaniannya dan menjadi barisan depan
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dari tim pembagian brosur. Setelah menghabiskan bagiannya, dia dengan sabar menunggu saudara praktisi
yang lain dan terus mengawasi keamanan mereka. Wajahnya memperlihatkan ekspresi yang penuh percaya
diri. Dengan melihat perubahan ini, rekan-rekan praktisi semakin menyadari bahwa berkah yang diperoleh
dari melakukan pekerjaan Guru dapat dengan cepat mengangkat tingkatan seseorang.

Selama dua hari terakhir dari kunjungan mereka, tanggal 1 dan 2 April, seluruh tenaga dicurahkan
pada persiapan seminar dan pembuatan makanan vegetarian. Beberapa inisiat dari Formosa yang
mempunyai banyak pengalaman di tim dapur mengarahkan baik inisiat lokal maupun inisiat luar negeri
dalam menyelesaikan berbagai macam tugas, seperti pembelian dan penyiapan bahan, penyewaan kursi,
kompor, mencuci dan memotong bahan, bahkan dalam dekorasi bunga, pemajangan foto Guru, dan
publikasi Guru. Disertai berkah Guru, rekan-rekan praktisi bekerja sama dengan erat dalam menyelesaikan
tugas penyiapan masakan vegetarian dan makanan pencuci mulut yang mewah. Beberapa masakan yang
tidak bisa ditemui di Sri Lanka, seperti kue bola (dumpling) dan konnyaku (dadih akar talas), mengejutkan
dan menakjubkan semua orang.

Selama meditasi kelompok pada hari terakhir, seorang praktisi Metode Kemudahan membagikan
perasaannya. Dia telah kehilangan suami pada bencana tsunami tahun 2004.
Meskipun dia sudah mulai berlatih Metode Kemudahan satu bulan kemudian,
dia masih merasa depresi dan merasakan kehidupan yang sengsara bersama
anak-anaknya. Akan tetapi, tiga hari sebelum saudara inisiat dari Formosa
datang, dia mengalami sebuah perasaan yang sangat kuat dan melihat sebuah
penampakan dalam mimpinya. Tiga hari kemudian, negaranya akan meng-
alami sebuah perubahan yang drastis dan cepat. Dia bangun dengan perasaan
yang sangat santai. Pada hari itu, ketika meditasi kelompok, dia tidak hanya
melihat tubuh jelmaan Guru yang bercahaya di dalam penglihatan batinnya,
tetapi juga mengalami banyak pengalaman lain yang menakjubkan. Sekarang,
kerinduan paling besar di dalam hatinya adalah mendapatkan inisiasi secepat
mungkin.

Merasa tersentuh oleh aspirasi dan ketulusan dari orang-orang di Sri
Lanka, rekan inisiat dari Formosa memberi semangat kepada mereka untuk
terus membagikan brosur dan membagikan ajaran Guru. Kami dengan tulus
berharap agar semua orang di negara ini akan menerima lebih banyak berkah
dari Tuhan.

 

Menggabungkan Pameran Seni Spiritual
dengan Promosi Vegetarisme

Oleh Grup Berita Hong Kong (Asal dalam bahasa Cina)

Pada hari Sabtu, 1 April, Tahun Emas 3 (2006), Center Hong Kong menyelenggarakan sebuah
pameran yang berjudul, "Seni yang Mulia dari Cara Hidup Alternatif Vegetarian," di Pusat Kebudayaan
Xi Wan He yang menarik hampir seribu pengunjung. Pameran itu menggabungkan kreasi seni Guru

Hong Kong
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dengan vegetarisme, menyampaikan pesan utama dari ‘Cara Hidup Alternatif’
dengan cara yang inovatif dan sepenuhnya mendemonstrasikan kecantikan dan
kemuliaan dari gaya hidup vegetarian. Ketika Direktur Pusat Kebudayaan Xi
Wan He mendengar bahwa para inisiat berasal dari organisasi nirlaba yang ingin
mempromosikan vegetarian, dia sangat memberikan dukungan. Dialah yang
menyarankan untuk menambahkan "Seni yang Mulia dari Vegetarian" ke dalam
judul, sehingga menghubungkan pesan ‘Cara Hidup Alternatif’ dengan pameran
seni. Terlebih lagi, dia menawarkan potongan 35% untuk biaya sewa ruangan.

Ruang pameran dihias dengan indah di bawah pengaturan teliti oleh rekan-rekan inisiat. Lokasi
pertama memamerkan sembilan lampu Panjang Umur Guru yang memancarkan cahaya lembut yang
anggun di pintu masuk. Berikutnya lukisan-lukisan Guru yang memperlihatkan jejak-jejak perjalanan
spiritual, dengan 15 lukisan yang dipamerkan, seperti "Filled with Grace / Dipenuhi Berkah", "Heavenly
Flowers / Bunga-Bunga Surgawi", "Peaceful Time / Saat-Saat Damai" dan "Independent / Kemandirian".
Sebagai tambahan, publikasi-publikasi spiritual, puisi-puisi, edisi cetakan buku perkenalan Busana dan
Perhiasan Surgawi, serta karya-karya ketrampilan kecil yang lain juga dipamerkan. Di depan setiap lokasi
pameran, terdapat inisiat yang ditugaskan untuk menjelaskan arti dari karya-karya seni kepada pengunjung
yang berminat. Lokasi terakhir adalah untuk mempromosikan vegetarisme. Disertai dua poster besar
‘Cara Hidup Alternatif,’ gambar dari sayuran dan buah-buahan umum, buku cara memasak vegetarian
yang berjumlah lebih dari 10 paket, buah-buahan dan sayuran segar juga ditata dengan cara yang kreatif.
Keseluruhan pengaturan menitikberatkan topik pokok ‘Cara Hidup Alternatif.’

Rekan-rekan sepelatihan dari kelompok dapur menyiapkan lebih dari 10 macam makanan lezat
agar para tamu mendapat kesempatan untuk merasakan kelezatan dari makanan vegetarian. Beberapa
tamu langsung datang ke pameran setelah menerima brosur promosi di jalan, ketika sedang berjalan
keliling bersama keluarga di akhir pekan; yang lain menerima tiketnya beberapa hari di muka dan menanti
tibanya hari pameran. Semua orang terkejut karena menemukan bahwa masakan vegetarian begitu lezat!
Inilah tujuan utama dari kegiatan ini, untuk mengubah prasangka masyarakat  tentang makanan vegetarian
dan membiarkan mereka mengalami sendiri kelezatan dari makanan vegetarian.

Seorang wanita bersusah payah untuk antri kedua kalinya agar dapat mencoba makanan itu. Dia
memberitahu seorang inisiat, "Masakan-masakan ini begitu lezat hingga saya
ingin mencobanya lagi. Saya tahu bahwa makan daging tidak baik karena kita
harus membayar karma. Mulai sekarang, saya akan memasak makanan vegetarian
untuk keluarga saya."

Para inisiat juga menawarkan resep-resep masakan vegetarian dan
informasi mengenai toko-toko yang menjual bahan-bahan makanan vegetarian.

Selama pameran, DVD konser "Satu Dunia... damai melalui musik" dan
kaset-kaset video lain yang memperkenalkan karya-karya seni Guru diputar terus-
menerus. Suara lembut Guru yang mengangkat jiwa, telah memberkahi setiap

pengunjung yang melangkah masuk ruangan. Oleh
karena itu, semua pengunjung terbenam dalam suasana
spiritual sambil menikmati makanan vegetarian.
Beberapa tamu usia pertengahan berdiri lama di depan
lukisan Guru dan dengan hening menghargai kein-
dahannya. Mereka kemudian mengambil buku contoh
dan mulai membaca diam-diam di kursi luar ruangan.
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Para inisiat membiarkan mereka dalam hening dan membiarkan mereka mengalami atmosfer surgawi
karena kekuatan Guru sedang menyentuh hati mereka.

Sebelum para tamu pergi, para inisiat memberi mereka kantong ramah lingkungan dengan brosur
‘Cara Hidup Alternatif’ tercetak di atasnya, beserta bingkisan-bingkisan kecil dengan harapan agar mereka
mengingat pengalaman vegetarian yang indah ini untuk waktu yang lama dan membagikan pesan itu
dengan banyak orang.

 

Mempromosikan Diet dan Gaya
Hidup yang Penuh Kasih di Myanmar

Dicatat oleh Saudari Jin Fang Zheng, Taipei, Formosa
Dilaporkan oleh Grup Berita Taoyuan (Asal dalam bahasa Cina)

Myanmar terletak di sebelah barat Semenanjung Indocina (di Asia) dan
memiliki populasi sekitar 53 juta orang. Setelah mengumpulkan informasi dari
beberapa sumber dan berkonsultasi dengan siswa penghubung setempat dari
Burma, para inisiat dari Formosa memutuskan untuk pergi ke ibu kota Myanmar,
Yangoon, untuk membagikan brosur ‘Cara Hidup Alternatif ’, untuk
mempromosikan gaya hidup yang penuh kasih.

Pada tanggal 8 April, Tahun Emas 3 (2006), sebuah kelompok yang terdiri
dari 10 orang  Formosa berangkat dari Bandar Udara CKS (Chiang Kai-Shek) di
Taoyuan dan membawa 40.000 lembar brosur serta berkah dari Guru. Pada siang hari, mereka tiba di kota
Yangoon dan segera bertemu dengan siswa penghubung untuk mendapatkan informasi yang lebih
mendalam tentang situasi setempat. Pada awalnya, dengan alasan keamanan, siswa penghubung
menyarankan untuk menitipkan brosur ke wihara-wihara lokal sebagai saluran utama distribusi dan meminta
agar pegawai wihara membagikan pesan itu. Akan tetapi, setelah para inisiat mengekspresikan keinginannya
untuk membagikan brosur secara langsung ke tangan penduduk setempat, inisiat penghubung dengan
fleksibel merevisi rencananya. Sebaliknya, dia memimpin inisiat untuk pergi ke Wihara Sule di pusat
kota. Pegawai di sana sangat menghargai isi brosur dan memberikan izin penuh kepada para inisiat untuk
mendistribusikannya di dalam wihara. Hanya dalam waktu 20 menit, beberapa ratus lembar brosur sudah
dibagikan. Pada dini hari, lagi-lagi saudara penghubung membawa dua orang inisiat ke wihara paling
terkenal di Yangoon, Shwedagon. Setibanya di sana, mereka dibanjiri oleh lautan massa. Brosur-brosur
itu disambut dengan ramah oleh khalayak ramai. Dalam waktu satu jam, lebih dari 10.000 lembar selebaran
telah habis.

Hari berikutnya adalah hari Minggu; merasa terdorong oleh pengalaman di hari sebelumnya,
para inisiat membentuk 3 kelompok dan mendistribusikan brosur di lokasi yang berbeda: Wihara Sule,
Wihara Shwedagon, dan wihara-wihara lain di kota.

Wihara Shwedagon dipadati orang pada hari Minggu. Ketika tiba, para inisiat menemukan bahwa
orang yang beribadah tampak sangat tulus, oleh karena itu, pada waktu itu sangat mudah untuk membagikan
brosur. Meskipun polisi penjaga mencoba menghentikan proses ini, tetapi beberapa biarawan beserta

Myanmar
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orang yang berdiri memberi semangat kepada inisiat untuk terus
mendistribusikan brosur. Antusiasme penduduk lokal telah menyentuh
hati inisiat dengan dalam. Setelah itu, para praktisi hanya membagikan
di beberapa tempat yang disarankan oleh wihara itu supaya pembagian
brosur berikutnya dapat berjalan lancar.

Banyak dari mereka yang menerima brosur dengan tata krama
tradisional yang penuh hormat. Mereka menyangga tangan kanan dengan
tangan kiri, dan menggunakan tangan kanan untuk menerimanya.
Dengan inisiatif mereka sendiri, banyak orang yang datang untuk
meminta brosur. Ada yang meminta lebih banyak untuk teman dan
keluarga mereka, sementara yang lainnya menyanjung isi brosur dan
mengekspresikan kemauannya untuk berubah menjadi vegetarian. Yang
paling berkesan bagi para inisiat adalah ekspresi ketulusan di wajah
orang-orang pada saat mereka membaca brosur. Bahkan banyak orang
yang tangannya sudah penuh, tetapi tidak satu pun dari mereka yang
membuang brosur. Ada yang bahkan secara sukarela membantu pen-
distribusian.

Meskipun para inisiat yang berangkat untuk membagikan di
pusat kota sudah diperingatkan bahwa membagikan brosur di jalan adalah
berbahaya, mereka tetap berani menjalankan misinya. Tanggapannya
sangat mengejutkan. Pejalan kaki maupun penumpang bus sangat ingin
tahu dan datang meminta brosur. Bahkan seorang sopir menghentikan
mobilnya dan meminta satu. Lebih menarik lagi, seorang polisi juga

menghampiri seorang inisiat untuk mendapatkan satu lembar brosur. Hal ini
menambah semangat para inisiat untuk membagikannya dengan lebih antusias
lagi demi memuaskan setiap uluran tangan dan menyampaikan kasih Guru.
Sejumlah kecil tunawisma dan anak-anak menawarkan diri untuk membantu
sehingga proses distribusi menjadi lebih cepat. Dengan bantuan dari sopir

lokal, rekan-rekan praktisi berhasil mengunjungi 8 wihara dan semuanya tidak hanya mengizinkan para
inisiat untuk membagikan di dalam wihara, tetapi juga setuju untuk menyimpan sejumlah brosur untuk
diambil orang-orang. Berkat bantuan sopir di sepanjang jalan, para inisiat mampu mengatasi segala macam
halangan dan akhirnya berhasil membagikan 27.000 lembar brosur dengan lancar.

Pada hari ketiga tanggal 10 April, para inisiat memutuskan untuk memublikasikan ‘Cara Hidup
Alternatif’ di koran lokal. Seorang pemilik restoran vegetarian merekomendasikan untuk memuatnya di
koran populer "Weekly Eleven" yang memiliki kualitas cetak tinggi. Para inisiat segera mengunjungi
perusahaan koran dan yang menyenangkan mereka, staf di sana sangat mendukung. Setelah melalui
beberapa diskusi, mereka mengatur untuk memasang pengumuman sehalaman penuh di koran itu selama
3 minggu sehingga kasih Tuhan dapat dirambatkan ke setiap pelosok Myanmar. Seorang teman dari sopir
inisiat juga memberitahu mereka bahwa aksi mereka sudah menarik perhatian media lokal dan sebuah
koran bahkan melaporkan aktivitas pendistribusian brosur di Burma. Mendengar berita itu, para inisiat
merasa sangat terangkat.

Secara umum, semua inisiat yang berpartisipasi merasakan suatu mukjizat karena mereka dapat
membagikan 40.000 lembar brosur dengan lancar di sebuah negara yang situasi politiknya tidak stabil.
Meskipun mereka menemui banyak masalah dan kesulitan, semuanya diperlancar atau pada akhirnya

 

Penduduk setempat membaca
brosur dengan penuh perhatian
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Singapura

terpecahkan. Mukjizat terjadi satu per satu. Mereka dengan sangat jelas mengerti bahwa berkah dan
bimbingan Gurulah yang menjadikan mereka mampu menyelesaikan misi itu dengan sukses.

Berkontribusi kepada Struktur Kasih dan
Welas Asih dari Planet ini

Oleh Grup Berita Singapura (Asal dalam bahasa Inggris)

Singapura merupakan sebuah  negara pulau yang kecil dengan total populasi
sebanyak 4,35 juta orang. Setiap hari ada sekitar 1.3 juta orang yang menggunakan
sarana sistem angkutan massal yang cepat – MRT (Mass Rapid Transit System), sementara
2.8 juta orang menggunakan bus sebagai alat transportasi. Untuk menggapai sebanyak
mungkin orang secara cepat, para inisiat memutuskan untuk meluncurkan kampanye
pembagian selebaran ‘Cara Hidup Alternatif’ dengan cara membagikannya pada jaringan

MRT di akhir pekan yang padat dan pada terminal bus. Para inisiat juga membagikan selebaran pada
pusat-pusat pembelanjaan yang berlokasi di dekat stasiun MRT.

Untuk menjaring mereka yang pulang pergi kerja via MRT, para inisiat mengorganisir pembagian
selebaran di hari kerja pada pagi hari di wilayah pusat bisnis yang meliputi sebanyak mungkin stasiun
yang ada. Para inisiat juga mengirim pesan ‘Cara Hidup Alternatif’ dan URL web yang berkaitan kepada
teman-teman serta keluarga mereka, baik di Singapura maupun di luar negeri.

Para inisiat berjumpa dengan orang-orang dari berbagai latar belakang. Di antara mereka terdapat
seorang wanita Muslim yang suaminya baru-baru ini telah menjadi seorang vegetarian setelah melakukan
perjalanan bisnis ke India. Seorang pria lainnya telah mendengar tentang Guru sebelumnya dan merasa
tertarik untuk mengetahui lebih banyak tentang Beliau. Beberapa orang menghargai selebaran tersebut
dan meminta lebih banyak lagi untuk dibagikan kepada lainnya. Begitu juga dengan seorang lainnya
yang ternyata adalah seorang aktor dari stasiun TV Mediacorp yang telah menjadi vegetarian. Ia mengambil
setumpuk kecil selebaran untuk dibagikan kepada rekan kerjanya.

Selebaran ‘Cara Hidup Alternatif’ juga ditempatkan pada berbagai tempat penjualan makanan
vegetarian dan restoran-restoran. Seorang yang bekerja di sebuah restoran vegetarian merasa senang saat
diberi selebaran tersebut. Dia mengadakan seminar masakan vegetarian untuk siswa-siswa sekolah dan
ingin membagikan selebaran-selebaran itu dalam kelas tersebut. Menurutnya, selebaran tersebut akan
lebih melengkapi seminar yang akan ia adakan. Karena dia juga berencana untuk mengadakan lebih
banyak seminar untuk siswa-siswa sekolah di kemudian hari, maka para inisiat dengan
senang hati akan menyediakan selebaran tersebut; dampaknya untuk generasi-generasi
muda tentu saja sangatlah positif!

Para inisiat juga membagikan selebaran di kuil-kuil, kantor-kantor pos, pusat-
pusat kemasyarakatan, pusat penitipan anak, sekolah, dan rumah sakit. Selebaran
tersebut terutama diberikan kepada pasien yang menderita penyakit kanker di Rumah
Sakit Umum Singapura (Singapore General Hospital). Para inisiat berharap agar
pesan positif dari selebaran ‘Cara Hidup Alternatif’ dapat membantu para pasien
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untuk lebih memiliki harapan dengan mengetahui tentang manfaat yang besar dari pola makan vegetarian
terhadap kesehatan manusia.

Selain menjangkau penduduk Singapura, para  inisiat juga ingin mengadakan hubungan dengan
para turis. Diperkirakan bahwa hampir 10 juta orang mengunjungi Singapura setiap
tahunnya. Di antara pengunjung tersebut mungkin saja terdapat utusan-utusan Tuhan!
Dengan memperkirakan bahwa para turis kebanyakan akan mengunjungi Pulau
Sentosa, sebuah tempat peristirahatan yang populer dengan berbagai ragam daya
tarik, sekelompok inisiat pergi ke sana untuk menemukan lokasi yang ideal dalam
membagikan selebaran. Mereka memilih Dunia Bawah Air, dan tempat itu ternyata
benar-benar merupakan suatu lokasi yang hebat! Berdasar tanggapan yang sangat
positif, para saudara saudari inisiat saat ini berencana untuk membagikan lebih
banyak selebaran ‘Cara Hidup Alternatif’ kepada turis-turis agar kasih Guru
dapat mereka bawa kembali ke negara asal mereka.

Sampai hari ini, para inisiat Singapura telah mencakup hampir seluruh
stasiun jaringan MRT dan daerah sekitarnya. Sementara itu, para rekan
sepelatihan juga telah membagikan selebaran ke tetangga-tetangga mereka.
Dengan hati penuh kegembiraan, rekan-rekan inisiat dengan senang hati
memberi pelayanan dalam membagikan kasih Guru kepada semua masyarakat.
Terima kasih atas tanggapan dari masyarakat umum yang telah memberikan
dorongan secara positif.

Meskipun tindakan-tindakan yang tak berarti ini yang dilakukan oleh
masing-masing dari kita pada tempat-tempat yang berbeda di dunia ini, benang
Ilahi yang ditenun oleh Guru kita yang terkasih kelak akan menjadi tenunan
kasih sangat besar yang akan segera menyelimuti seluruh planet. Dengan berkah
dari yang Mahatinggi, kerja sama kita secara pasti akan mempercepat laju
peningkatan kesadaran kolektif dari semua makhluk bumi untuk menyambut
era kasih dan welas asih!

 

Indonesia

Dengan Gembira Terus Membagikan
Selebaran ‘Cara Hidup Alternatif’

Oleh Center Jakarta dan Medan (Asal dalam bahasa Indonesia)

Agar dapat membagikan pesan kasih kepada sesama makhluk
hidup, para inisiat dari Indonesia telah ikut serta dengan segenap usaha
untuk membagikan selebaran ‘Cara Hidup Alternatif.’ Setelah mencetak
banyak brosur, inisiat mulai membagikan selebaran tersebut kepada
masyarakat sebanyak mungkin dengan berbagai cara, mulai dari
menyerahkan selebaran secara pribadi sampai menyisipkannya ke
dalam surat kabar harian.
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Dua saudara inisiat dari Jakarta juga berpartisipasi dalam kegiatan yang
diadakan di sekolah anak-anak mereka, dengan menawarkan makanan vegetarian
kepada para siswa. Siswa-siswa belajar bahwa makanan vegetarian dapat begitu
lezat. Mereka meminta selebaran ‘Cara Hidup Alternatif’ dan buku contoh untuk
dibawa pulang ke rumah untuk dibaca.

Para inisiat menempelkan poster ‘Cara Hidup Alternatif’ dan Pemenang
Hadiah Nobel yang bervegetarian pada papan pengumuman di beberapa universitas.
Surat kabar berbahasa Cina juga menolong kami dengan menampilkan artikel
"Sepuluh Alasan Untuk Makan Seperti Seorang Vege-
tarian" secara gratis. Artikel tersebut diambil dari situs

web Quan Yin.
Sejak proyek ini dimulai pada bulan Februari, Tahun Emas 3 (2006),

ratusan ribu selebaran telah dibagikan di Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Medan,
Denpasar, dan banyak kota lainnya. Secara keseluruhan, selebaran ini ditanggapi
dengan hangat, dan pekerjaan ini terus berlanjut hingga hari ini karena merupakan
proyek yang berkelanjutan. Kami merasa sangat bahagia dapat bergabung dalam
usaha mulia ini dan berharap dengan tulus bahwa jumlah orang yang bervege-
tarian di Indonesia akan meningkat dengan pesat.

Yang Terkasih,

Saya berterima kasih kembali atas usaha kalian yang menyentuh
perasaan dan tak terhitung jumlahnya dalam menolong para sahabat
satwa kita yang tak berdaya melalui penyebaran pamflet “Cara Hidup
Alternatif.”

Semoga kalian juga bertambah sehat
Kasih + Berkah selalu,

Surat Guru kepada Para Inisiat



Majalah Berita Maha Guru Ching Hai No 16730

Selingan Rohani

Manfaat Tak Terduga dari
Ceramah-Ceramah Guru

Oleh Saudari-inisiat Zhong Yu-feng, Taoyuan, Formosa
(Asal dalam bahasa Cina)

Ketika kita diinisiasi ke dalam Metode Quan Yin dan mulai berlatih, kita telah
memulai sebuah proses belajar yang abadi. Ketika kita berhadapan dengan masalah
apa pun dalam kehidupan sehari-hari, Guru senantiasa membantu kita untuk mencari
jalan keluarnya melalui berbagai publikasi-Nya.

Berikut ini adalah sebuah contoh yang bagus. Beberapa waktu yang lalu, kakak
lelaki saya begitu sibuk sehingga tidak mempunyai waktu untuk menyiram sayuran
yang kami tanam di rumah. Saya mulai berpikir, alangkah bagusnya jika ada suatu
metode bercocok tanam yang tidak membutuhkan irigasi. Beberapa waktu
kemudian, ketika sedang menyaksikan video Retret Hongaria 2005, saya
mendengar Guru sedang mendiskusikan cara bercocok tanam dengan seorang
saudara-inisiat yang menjalankan sebuah pertanian organik. Saudara tersebut
menyebutkan sebuah teknik khusus yang digunakannya yang tidak memerlukan
irigasi, pemupukan, atau pengolahan tanah. Ini merupakan jalan keluar yang pas
bagi masalah saya, meskipun saya ragu apakah metode ini bisa dilakukan di tempat
sepanas Formosa. Karena tak ada ruginya bila mencoba, lalu saya membeli sedikit
benih baru, kemudian menyiangi kebun, menyingkirkan rumput yang telah tumbuh
setinggi orang, dan meletakkannya di tengah lahan. Selanjutnya, saya menggali
dua jalur sempit memanjang di samping tumpukan rumput liar itu dan
menaburkan benih di atasnya.

Setelah seminggu, benih-benih mulai bertunas. Karena sayuran
tumbuh dengan kecepatan berbeda-beda, maka mereka bisa dipanen pada
waktu yang berlainan. Oleh karena itu, saya tidak khawatir tentang
keharusan memanen terlalu banyak pada suatu waktu yang bisa menye-
babkan pemborosan jika kami tidak bisa memakan semuanya. Ini adalah
hal yang sangat sempurna! Ternyata bukanlah hal yang mustahil bagi kita untuk
bercocok tanam tanpa irigasi, pemupukan, dan pengolahan tanah! Yang perlu saya
lakukan adalah menggali jalur sebelum menabur. Hanya membutuhkan sedikit
curah hujan saja, kemudian hasilnya dapat dipanen setelah beberapa waktu!
Betapa saya sangat berterima kasih karena Tuhan telah membantu saya me-
wujudkan keinginan saya.

Di Zaman Keemasan ini, segalanya terjadi sesuai dengan keinginan kita.
Dengan menonton video ceramah Guru, kita memperoleh manfaat tak terduga
selain dari berkah rohani.
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Guru Berkata

Ciptakan Mukjizat dengan

Semangat Positif Kalian

Disampaikan oleh Maha Guru Ching Hai, Surrey, Inggris
2 Januari 2006 (Asal dalam bahasa Inggris)

Bila anak itu (Guru merujuk kepada
seorang anak lelaki berusia 16 tahun di Rwanda
yang telah menyentuh hati-Nya dengan se-
mangatnya yang jujur dan tulus), atau manusia
siapa pun hanyalah berupa tubuh jasmani semata,
tidaklah mungkin baginya untuk dapat berpikir
seperti itu. Pastilah ada jiwa di baliknya, pastilah
ada kekuatan agung di baliknya. Jika tidak, orang
biasa di bawah keadaan yang begitu mengerikan
tidak mungkin masih memiliki jiwa yang begitu jujur
dan tulus, tidak sombong, tidak meminta-minta,
atau apa pun seperti itu. Sebagai contoh, ada
seorang ibu yang mempunyai bayi yang sedang
sakit keras dan tidak mempunyai uang. Begitulah,
dia rela berjalan sejauh 20 mil dan membawa
anaknya ke rumah sakit di kota yang lebih besar
dan meminta agar mereka membantunya. Tetapi,
tiba-tiba ada seorang jurnalis yang lewat dan mem-
berinya tumpangan ke kota. Wartawan itu juga
memberinya uang untuk biaya pengobatan bayi itu.
Dia terperangah. Orang Rwanda itu memandang
ke wartawan itu dan sangat terkejut. Ia kemudian
berkata, “Tetapi tumpangan Anda sudah cukup
berharga!”

Mereka adalah orang yang sungguh baik,
sangat membanggakan, dan sangat jujur. Mereka
patut memperoleh bantuan. Tetapi, ini hanyalah
suatu contoh sehingga kalian dapat mengetahui

bahwa jika kalian terus mempunyai semangat
yang positif, maka mukjizat pun akan terjadi.
Sekalipun kalian masih jelek dan negatif
setelah berlatih Metode Quan Yin, tetapi muk-
jizat tetap terjadi. Dapatkah kalian bayangkan

jika kalian lebih positif, dengan keyakinan yang
lebih; betapa kalian akan menjadi lebih kuat?

Kalian memberkahi diri kalian sendiri, memberkahi
hidup kalian, memberkahi seluruh dunia, membe-
rkahi alam semesta, dan membuat mukjizat terjadi
di mana pun dan ke mana pun kalian pergi. Maka,
lakukanlah itu! Dan hal itu akan terjadi.

Anak itu baru berusia 16 tahun dan juga
berbicara seperti itu. Seluruh dusun tidak mau
berbicara kepadanya dan tidak mau mendekatinya
karena dia dan keluarganya begitu miskin. Tetang-
ganya mengatakan bahwa mereka sial, tidak baik,
atau apa pun. Tetapi, anak laki-laki itu berkata,
“Saya akan membuktikan bahwa mereka keliru!”
Maka, dia bekerja 18 jam sehari di usia 16 tahun
untuk memelihara lima saudara, saudari, dan
kakek-neneknya. Dia berkata bahwa dia tidak takut
apa pun, kecuali jika ia jatuh sakit, hanya itu, se-
hingga membuat dirinya tidak dapat bekerja. Tetapi,
dia sendiri masih belajar banyak hal, seperti buku
yang dia peroleh entah dari mana. Dan karena
semangat itulah, maka keajaiban sungguh terjadi.

Hanya dengan uang 30 poundsterling, dia
bisa membeli sebidang tanah dan beberapa
kambing, membuat keju dan susu, serta menanam
sayur-sayuran yang cukup untuk seluruh keluarga.
Maka, uang yang Saya kirimkan lebih daripada
suatu mukjizat. Lebih dari 10 kali lipat daripada yang
Saya kirimkan kepadanya, lepas dari yang dikirim
kepada orang lainnya juga. Itu karena dia memiliki
semangat yang kuat. Dan dia bahkan tidak
diinisiasi, dia bukan orang spiritual atau orang yang
istimewa. Dia hanya ingin berkonsentrasi pada
pekerjaan untuk menghidupi keluarganya. Ke-
kuatan yang begitu besar bisa membuat suatu
mukjizat terjadi. Ini merupakan suatu mukjizat bagi
dirinya, karena seluruh keluarga hanya mem-
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butuhkan 30 poundsterling agar dapat mandiri
selamanya. Dan dia memiliki lebih daripada itu
sekarang. Bagi negara itu, untuk situasi demikian,
uang sejumlah itu bagaikan suatu keberuntungan
yang besar.

Sebagai contoh, bila kalian memenangkan
100.000 poundsterling secara tiba-tiba, dan segala
yang kalian butuhkan mungkin hanya 10.000
poundsterling saja, maka uang itu merupakan
suatu mukjizat. Dan anak ini memperolehnya
karena apa yang dia ucapkan, karena semangat
positif di dalam dirinya dan karena pengorbanan
yang dia lakukan bagi keluarganya. Begitu positif
dan kuat hingga membuat mukjizat itu terjadi.

Jadi, betapa banyak hal yang dapat kalian
lakukan dalam situasi kalian yang penuh dengan
keberuntungan, penuh dengan kekuatan rohani
yang telah diberikan kepada kalian, dan yang telah
kalian terima untuk terus berkembang. Kita bisa
membuat segalanya terjadi dengan kekuatan
pikiran. Pikirkanlah hal yang baik dan lakukanlah
hal yang baik untuk sesama. Itulah mukjizat yang
kalian ciptakan setiap hari. Kalianlah mukjizat itu!
Kalianlah mukjizat bagi sesama, bagi diri kalian
sendiri, bagi mereka yang kurang beruntung. Dari
situlah Surga tercipta. Apa lagi yang kalian pikir
tentang Surga bagi anak yang berusia 16 tahun
itu, dia memperoleh 10 kali dari yang dia butuhkan
untuk seluruh keluarganya, selamanya? Apa lagi
yang kalian pikirkan tentang Surga atau mukjizat?

Maka, kita membuat mukjizat sepanjang
waktu. Kita membuatnya dengan tangan kita sendiri
karena kita memperoleh penghasilan dari bekerja.
Kemudian dengan tangan itu, kita dapat memberi
kekuatan penopang hidup bagi mereka yang
malang. Kita dapat menghibur mereka dengan
pikiran kita, dengan perkataan kita, dan dengan
cinta kasih kita. Semua ini adalah mukjizat yang
kalian ciptakan setiap hari. Dan saya bangga bahwa
kalian melakukan semua itu. Setiap kali seseorang
membutuhkan, kalian memberinya. Dan herannya,
di dalam masyarakat, ada saja orang yang mem-
butuhkan kita, tidak hanya di Afrika. Maka, kita
selalu memiliki kesempatan untuk melakukan
sesuatu setiap harinya. Mungkin kita hanya
memberi 50 sen kepada seorang tunawisma untuk
secangkir teh hangat, mungkin 1 poundsterling
kepada orang lain yang sedang sakit dan tidak
dapat bekerja, mungkin secangkir kopi untuk
tetangga kita saat dia tidak bisa keluar, mungkin
membeli sedikit obat untuknya saat dia ingin pergi
ke apotek tetapi tidak dapat melakukannya.

Mungkin hanya melakukan suatu hal yang kecil
saja, tetapi semua itu adalah mukjizat. Bagi mereka
yang tidak bisa melakukannya, itu adalah mukjizat.
Seperti juga kalian, saat kalian ingin datang kemari
tetapi kalian tidak bisa datang: Maka, saat kalian
bisa datang, kalian katakan, “Oh, mukjizat!” (Se-
muanya tertawa)

Mukjizat terjadi sepanjang waktu. Mukjizat
bergantung pada apa yang kalian butuhkan. Bagi
kalian, mukjizat itu hanyalah pergi dan menemui
seorang wanita yang asing, (Guru bergurau tentang
diri-Nya sendiri) bukannya punya uang atau tidak
punya uang! (Gelak tawa) Itulah mukjizat, mukjizat
yang besar, bukannya kecil saja, yang terjadi pada
kalian. Bagi anak di Rwanda itu, hadiah 30 pound-
sterling adalah suatu mukjizat yang besar. Dan
bahkan lebih daripada itu, 10 atau 12 kali lebih
besar, cukup bagi seluruh keluarga selamanya atau
setidaknya untuk hidup, untuk membangun ke-
hidupan mereka yang utuh dan kuat. Mungkin anak
itu bisa membuka usaha lain, bukan hanya keju
kambing, tetapi mungkin pertanian, atau lainnya.
Dan dia juga akan sanggup mengirim saudara-
saudarinya ke sekolah dan membeli obat bagi
kakek-neneknya serta membantu orang lain jika
dia sudah menjadi orang kaya.

Itu berlangsung selamanya, bukan hanya
baginya. Karena seseorang membantunya se-
karang, nanti dia akan membantu orang lain juga.
Selalu demikian! Dia tidak akan pernah melupakan
hari itu, saat dia sedang butuh bantuan, dan dia
akan memahami mereka yang membutuhkan
bantuan. Orang yang demikian tidak akan melupa-
kannya.

Jadi, bukan berarti Saya hanya membantu
dia atau keluarganya, tetapi itu akan berlanjut.
Kebaikan akan dibalas dengan lebih banyak
kebaikan, dan banyak orang yang akan mem-
peroleh manfaat dari situ. Dan ini adalah cara yang
baik, inilah cara yang seharusnya dalam menjalani
kehidupan. Kita mengembangkan kebaikan. Kita
memelihara, menumbuhkan, dan menyebarkannya
ke seluruh dunia. Dan dengan cara itulah dunia
menjadi lebih baik. Hal itu mempengaruhi kita
dalam berbagai hal, bukan hanya secara rohani,
tetapi juga secara jasmani. Hal itu mungkin akan
memengaruhi pemerintah, para pemimpin, dan
perdamaian. Mempengaruhi segalanya. Sebagai
contoh, kalian lihat sekarang, semakin banyak
orang yang bervegetarian, kalian lihat bahwa
perang di Irlandia sudah berakhir, Korea Selatan
dan Korea Utara berunding – begitu banyak hal

Guru Berkata



Majalah Berita Maha Guru Ching Hai No 167 33

yang kadang tak bisa diingat banyak orang telah
terjadi! Bahkan kaisar Jepang baru-baru ini
membacakan sepucuk surat yang penuh cinta
kasih dan simpati ke seluruh dunia. Ia mengatakan
bahwa betapa ia menyesal dan bersimpati kepada
para korban perang. Hal seperti ini tidak pernah
dilakukan sebelumnya. Mungkin kalian kira itu
karena tekanan ekonomi atau politik, tetapi hal itu
selalu berada di sana. Bukan pertama kalinya ada
bangsa yang mengalami tekanan dari yang lain,
dari negara yang lain, atau dari kekuatan inter-
nasional; serta bukan pertama kali orang Jepang
atau negara lain mengalaminya. Maka, semakin
hari semakin baik.

Tentu saja, masih ada pembersihan atas
hal-hal Astral. Tetapi, sisanya akan menjadi baik
dan kuat, serta akan semakin baik sepanjang
waktu. Lihatlah betapa jauh kita telah meningkat
dalam segala bidang. Bencana tidak bisa dihindari,
itulah karma dari energi Astral. Tetapi, apa pun
mengarah pada perbaikan, semua menjadi
semakin baik dan baik sepanjang waktu. Bisakah
kalian bayangkan sebelumnya tentang apa yang
kita miliki sekarang? (Guru meraih telepon geng-
gam) Berbicara pada alat sekecil ini dan meng-
ucapkan “Halo!” orang di sisi lain di alam semesta
kemudian menjawab kalian! Dan ada banyak hal
lainnya. Contohnya, kalian bisa memasukkan 1000
lagu ke dalam iPod sekecil itu. Tak ada yang tahu
dari mana asalnya. Atau, 300 lagu hanya dalam
sebuah tongkat kecil, bagaikan sepotong permen
karet. Itu luar biasa!

Kini, kita bahkan dapat saling berpan-
dangan dari jarak ratusan ribu mil, hanya dengan
menggenggam kotak kecil di tangan kita. Kita
memiliki gambar video, lagu, DVD, segalanya.
Dan orang di sisi dunia yang lain dapat me-
lihatnya persis seperti berhadapan langsung,
padahal itu ada dalam genggaman kalian. Hal
ini merupakan suatu mukjizat seratus tahun yang
lalu atau mungkin 50 atau 70 tahun yang lalu.
Maka dari itu, hidup adalah mukjizat sepanjang
waktu. Bila kalian perhatikan, kalian akan melihat
banyak mukjizat. Hanya saja terkadang kita
menganggap sesuatu memang sudah se-
mestinya, mengharapkan dan mengabaikan
aspek yang lain, yang sesungguhnya tidak
penting atau tidak perlu sama sekali. Mukjizat
ada di tangan kalian. Saat kalian keluar, kalian
bekerja bersama mukjizat di dalam batin. Kalian
keluar, bekerja bersamanya dan membawa
pulang mukjizat. Lalu kalian bisa menyebarkan

mukjizat-mukjizat itu ke sekeliling kalian dan
seluruh dunia.

Kita mempunyai mukjizat sepanjang
waktu. Seluruh tubuh ini adalah suatu mukjizat!
Manfaatkanlah, dan buatlah lebih banyak
mukjizat. Bila kalian tidak menggunakannya, tak
ada banyak mukjizat kecuali jika kalian bisa
melihatnya. Itu sudah baik. Jangan menunggu
hingga kalian buta dan berpikir, “Astaga! Saya
mempunyai mukjizat sebelumnya!” Hargailah.
Setiap hari bersyukurlah kepada Tuhan. Ber-
syukurlah kepada Alam Semesta karena
kekuatan pendukungnya hingga seluruh planet
tidak jatuh ke suatu tempat, sehingga matahari
tetap ada di langit, sehingga bulan tetap muncul
dan mengucapkan “Halo!” tepat waktu kepada
kalian setiap bulan, tanpa memerlukan jam.

Mukjizat ada di mana-mana. Salju mem-
bawakan air bagi kebun kalian dan bagi lahan
pertanian. Segalanya adalah suatu mukjizat! Maka,
jangan mengacuhkannya begitu saja, tetapi
manfaatkanlah untuk menanam dan memetik lebih
banyak mukjizat. Gunakan tangan kalian yang ajaib
untuk melakukan lebih banyak hal dengan lebih
banyak hasil keuangan. Kemudian kalian bisa
menikmati hidup dan memancarkannya. Kita
menjalani kehidupan yang sederhana, itulah
sebabnya kita dapat membantu orang lain, karena
kita tidak membutuhkan banyak hal. Kalian
manfaatkan apa pun yang kalian miliki, dan apa
pun yang kalian miliki adalah suatu mukjizat.
Bahkan rambut kalian: kalian bisa melakukan seribu
hal dengannya. Jangan menunggu hingga kalian
kehilangannya dan berkata, “Oh, mukjizatku hilang!”
(Semua tertawa.)

Kita bisa melihat dunia sekitar kita dan
itu sudah merupakan suatu keajaiban yang
besar. Dapatkah kita membayangkan jika kalian
tidak memilikinya? Malam hari, saat kalian
meraba-raba dalam kegelapan, kalian tahu
seperti apa memiliki mukjizat dari telinga kalian
hingga kalian bisa mendengar. Kesehatan kalian,
semua jaringan dalam tubuh kalian berfungsi
selaras bersama-sama, itulah mukjizat. Ketika
terjadi kesalahan, maka kalian menghargai
bahwa sebelumnya adalah benar. Kadang kala
terlambat. Tetapi, sangat baik jika kita hidup
dengan tubuh yang selaras. Pikiran, otak, dan
tubuh bekerja sama untuk membuat manusia
berfungsi dengan sempurna. Dan kalian sudah
cantik, sangat cantik. Kalian memiliki semuanya,
tidak kekurangan apa pun.

Guru Berkata
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Tanya Jawab Pilihan

T: Guru, saya sering bertemu pengemis di jalan, dan
mereka meminta uang. Dan saya tidak tahu apakah
mereka ingin menggunakan uang tersebut untuk
makanan, alkohol, atau narkoba. Apa yang sebaiknya
dilakukan dalam hal ini?

G: Berikan kepadanya dengan harapan bahwa dia
berlaku jujur. Mengapa Anda curigai orang yang tidak
memiliki apa-apa? Dia tidak akan lebih buruk lagi dari
yang sudah ada sekarang, dan jika dia ingin
kehilangan martabatnya, itu urusannya.

Janganlah khawatir. Yang perlu dirisaukan adalah
apakah Anda punya belas kasih atau tidak. Berikanlah
kepadanya dengan kasih. Berikanlah kepada orang
yang membutuhkannya, itu saja. Apa pun yang dia
lakukan atau jika dia ingin menipu Anda, itu adalah
urusannya.

Suatu ketika saya melihat sebuah gambar yang
sangat bagus di surat kabar. Ada dua orang yang
duduk bersama, kedua orang itu telah kehilangan
banyak gigi depannya, tetapi mereka masih tersenyum
dengan gusi yang ompong. Mereka duduk berse-
belahan dan tersenyum dengan bebasnya.

Yang sebelah kiri memakai papan tanda
bertuliskan, “Mengapa bohong? Saya butuh segelas
minuman (beralkohol).” Dan, “Berilah dua.” Dia
memegangnya di depan dan yang satu lagi berada
di sampingnya, juga dengan gigi ompong tersenyum
dengan gembira mempunyai sebuah papan tanda
bertuliskan, “Saya juga!” Orang-orang memberi mereka
uang.

Kita harus melakukan segala sesuatu tanpa syarat.
Ada orang yang mungkin menipu kita, tetapi semoga
tidak begitu, berikanlah kepada mereka. Mereka sudah
kelihatan begitu tertindas dan begitu kehilangan harga
diri, tidak perlu menyakiti mereka lagi dengan berpikir
bahwa mereka jahat.

Berikanlah Tanpa Syarat dan

Selebihnya Serahkan Kepada Tuhan
Disampaikan oleh Maha Guru Ching Hai, Los Angeles, CA, Amerika Serikat,
30 Oktober 1999 (Asal dalam bahasa Inggris) Kaset Video #665 (Bagian 1)
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Belajar Berbelas Kasih
dari Hal-Hal yang Kecil

Disampaikan oleh Maha Guru Ching Hai,
Brisbane, Australia, 20 Maret 1993

(Asal dalam bahasa Inggris) Kaset Video #337

T: Apa yang harus dilakukan seseorang yang tidak berbelas
kasih (seseorang yang tidak punya belas kasih, tetapi dia
sadar bahwa dia tidak punya belas kasih)  terhadap dirinya
sendiri? Pura-pura mempunyai belas kasih atau mem-
perolehnya secara bertahap?

G: Saya sarankan yang kedua. [Gelak tawa] Jika kita tidak
mempunyainya, lalu setidaknya kita mulai belajar. Saya
tidak akan mengatakan pura-pura berbelas kasih, tetapi
belajar berbelas kasih. Sama seperti seorang murid yang
tidak bisa berbahasa Inggris, tetapi dia bisa mengikuti
ucapan dari gurunya. Walaupun dia tidak mengerti semua
perbendaharaan kata dalam literatur Inggris, paling tidak
dia belajar beberapa kalimat dan mengingat beberapa
halaman setiap harinya hingga dia dapat menyelesaikan
kursusnya. Setiap orang harus belajar. Tidak ada yang
gadungan, itu hanya karena dia belum belajar. Tidak ada
orang yang mengajarnya dan dia tidak berlatih seni
berbelas kasih. Cobalah lakukan dalam hal kecil dan
perlahan-lahan tingkatkan hingga Anda benar-benar
penuh belas kasih tanpa disadari, tanpa dengan sengaja
berbelas kasih.

T: Apa itu hukum alam semesta?

G: Hukum alam semesta ada dua tingkatan: Yang satu adalah hukum kasih dan karunia yang
absolut, lainnya adalah hukum sebab akibat. Ketika kita berada pada dimensi yang lebih
tinggi dari Kerajaan Allah, kita hanya mempunyai kasih dan karunia; itulah satu-satunya
hukum. Tetapi, saat kita berada pada tingkat yang lebih rendah dari alam semesta seperti
dimensi fisik ini, kita harus terikat oleh hukum sebab akibat. Itulah maksud dari apa yang
kau tabur, itulah yang akan kau tuai di dalam Alkitab.

Jadi, kebanyakan orang yang tidak berhubungan dengan Tuhan harus menderita karena
hukum sebab akibat. Tetapi, bagi yang bisa naik ke dimensi yang lebih tinggi, mereka
hanya menikmati karunia dan kasih. Tuhan tidak pernah menghakimi kita.

Alam Tertinggi Dilandasi oleh
Kasih dan Karunia

Disampaikan oleh Maha Guru Ching Hai, Stockholm, Swedia,
31 Mei 1999 (Asal dalam bahasa Inggris) Kaset Video #655 (Bagian 1)
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Mutiara Kebijaksanaan

Bolehkah Mengkonsumsi Susu?
Disampaikan oleh Maha Guru Ching Hai, New York, Amerika Serikat, 4 Agustus 1999

(Asal dalam bahasa Inggris)  Kaset Video #664

Saya tidak mengatakan, “Tanpa susu,” hanya tanpa daging, tanpa telur dan tanpa apa pun yang
berasal dari pembunuhan binatang. Tapi, dengan susu dan produk-produk susu, Anda tidak harus membunuh
untuk mendapatkannya. Hanya saja Saya sendiri jarang menggunakannya. Jadi, bila orang bertanya kepada
Saya haruskah mereka menggunakannya karena mereka merasa tidak nyaman, maka saya berkata, “Itu
terserah Anda.” Saya sendiri tidak begitu suka susu karena cara susu itu diambil. Tetapi, di beberapa
tempat seperti India, mereka mengambil susu dari sapi dengan cara yang sangat manusiawi dan sangat
normal.

Juga, kalau Anda tidak minum susu sapi, kadang-kadang terlalu banyak susu membuat sapi
menderita, kesakitan. Tetapi, cara orang mengambilnya dengan mesin, dan mereka memberi makan dan
kemudian mengurungnya: Saya tidak suka itu. Di kebanyakan negara industri, mereka mengurung sapi
dan memaksanya untuk makan berbagai bahan kimia agar menghasilkan lebih banyak susu. Atau mereka
memaksa dan memberi obat-obatan supaya sapi itu menghasilkan lebih banyak susu. Lalu konsekuensinya
adalah tulang mereka menjadi rapuh dan sapi-sapi itu nyaris tidak bisa menopang tubuhnya. Banyak sapi
di Amerika Serikat, usus mereka jatuh, perut mereka jatuh, dan sapi-sapi itu hampir tidak bisa berjalan
karena tulang mereka begitu lemah karena memproduksi terlalu banyak susu. Dan hal itu yang tidak Saya
sukai. Saya pikir kita tidak seharusnya bertahan hidup di atas penderitaan orang lain, bahkan penderitaan
sapi pun.

Saya tidak suka cara tidak manusiawi yang dilakukan orang-orang terhadap sapi. Mereka juga
menaruh terlalu banyak bahan kimia ke dalam tubuh sapi untuk membuatnya tumbuh lebih besar dari
seharusnya. Dosisnya terlalu berat bagi sapi tersebut, dan ia bisa jatuh sakit. Dan jika organ-organ tubuh
sapi itu keluar dari badannya, mereka bahkan tidak memberi pembiusan atau apa pun saat mereka
menjahitnya kembali. Mereka hanya melakukan pekerjaan kasar; koboi atau siapa pun bisa datang dan
menjahitnya seakan-akan itu adalah hal yang normal. Saya tidak suka segala cara yang tak manusiawi
dan tak beradab dalam memperlakukan hewan, seekor binatang yang bermanfaat bagi umat manusia,
yang begitu ramah dan begitu lembut.

Itulah sebabnya saat Saya melihat susu, saya tidak ingin meminumnya. Saya tidak suka diingatkan
akan kekejaman kita, umat manusia. Bukan saya fanatik, karena orang masih membutuhkan susu untuk
bertahan hidup. Anak-anak membutuhkan susu karena kadang ibu mereka tidak bisa menyusui. Orang
sakit yang kadang tidak bisa minum atau makan yang lainnya, mereka membutuhkan susu. Saya tidak
menganjurkan fanatisme, hanya saja Saya tidak suka melihat penderitaan apa pun. Tetapi, susu boleh
saja.

Sapi, Ibu Kita yang Kedua
Disampaikan oleh Maha Guru Ching Hai, Florida, Amerika Serikat,

25 Desember 2001 (Asal dalam bahasa Inggris)

Dalam Alkitab, Tuhan berfirman, “Aku ciptakan semua hewan semata-mata untuk membantumu,
untuk menjadi temanmu.” Mereka benar-benar membantu kita. Sapi membantu menyuburkan tanah, dan
memberi susu untuk anak-anak yang tidak mempunyai susu ibu, atau memberi susu kepada makhluk apa
pun, untuk segala binatang juga, dan mereka memberi susu untuk dibuat keju. Mereka tidak keberatan
melakukannya, asalkan dengan cara yang alami, tidak seperti cara sekarang yang menggunakan mesin,
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begitu menyakitkan. Jadi, Saya jarang makan produk susu. Bukannya Saya fanatik, tapi Saya tidak
menyukainya, bahkan sejak dahulu sebelum Saya berlatih Metode Quan Yin. Saya jarang minum susu,
atau produk susu apa pun. Dan sebenarnya, sapi adalah ibu kedua bagi kebanyakan bayi. Kini, kebanyakan
dari kita tumbuh dengan susu sapi, jadi bagaimana bisa Anda membunuh ibu Anda sendiri?

Dahulu, di Tiongkok, Aulac, dan Asia, kita kadang mempunyai ibu kedua seperti itu. Misalkan
ada seorang wanita kaya yang tidak ingin menyusui anaknya karena tidak terlalu nyaman, lalu dia menyewa
wanita lain yang juga mempunyai bayi dan memiliki banyak susu sehingga anak-anak mereka berdua
bisa minum dari susu itu. Kita menyebutnya inang. Bagaimana bisa Anda membunuh seorang inang
seperti itu? Kita bahkan menyebutnya sebagai ibu kedua, atau ibu asuh. Jadi, bagaimana bisa Anda
melakukannya? Di negara kami, kami sangat berterima kasih kepada ibu semacam ini. Kami menyebutnya
bukan inang atau ibu susu, tetapi ibu Tuhan, ibu angkat, atau ibu asuh. Dan kita juga menaruh hormat
kepada ibu kedua ini. Jadi, sama halnya jika kita melakukan hal itu terhadap sapi-sapi, seolah-olah Anda
membunuh ibu yang memberikan Anda susu. Jadi, mengherankan bagaimana orang bisa melakukan hal
itu. Sungguh, kadang Saya sangat terkejut atas kegelapan batin manusia.

Refleksi dalam Latihan Rohani

Contoh Hidup Bijaksana dari Guru
Oleh Hsi-Quang, Taichung, Formosa (Asal dalam bahasa Cina)

Beberapa waktu yang lalu, kartu-kartu tunai (cash cards) sering diiklankan di televisi. Setelah
berulang kali melihat iklan ini, saya jadi berpikir bahwa mempunyai kartu tunai sama dengan meminjam
uang, karena bank akan membayarkan belanjaan saya pada saat itu, tetapi nanti saya tetap harus bayar
ke bank itu kembali. Saya ingat dulu Guru pernah bercerita bahwa dia selalu memeriksa kondisi
keuangan-Nya sebelum membeli sesuatu. Jika tidak punya cukup uang, Beliau tidak akan membelinya.
Beliau tidak meminjam atau membayar dengan angsuran.

Ini memengaruhi sikap saya terhadap kartu tunai. Setiap kali saya melihat iklan kartu tunai di
TV, saya memberitahu keluarga saya, "Guru tidak mendorong kita untuk meminjam uang dari orang
lain. Penggunaan kartu tunai sama dengan meminjam uang. Pada akhirnya kita harus mengembalikan
uang kepada bank itu. Tak ada satu pun yang datang dengan cuma-cuma di dunia ini. Jika kita tidak
belajar untuk mendisiplinkan diri kita sekarang, bayangkan apa yang mungkin terjadi jika kita membeli
terlalu banyak barang dan tidak mampu membayarnya kembali?" Saya juga dengan sabar menerangkan
hal ini kepada putri saya yang lebih mudah terpengaruh oleh iklan-iklan ini karena ia masih belajar di
sekolah dasar.

Tidak lama berselang, tiba-tiba muncul sejumlah berita tentang orang-orang yang tidak mampu
membayar kembali uang yang telah mereka gunakan sebelumnya melalui sejumlah bank. Sejak itu,
keluarga saya telah belajar dari contoh hidup Guru yang bijaksana. Bahkan putri kecil saya sekarang
memahami bagaimana cara belajar dan mendapat manfaat dari kata-kata Guru. Sebagai orang tua,
saya merasakan kedekatan dengan anak saya sendiri setiap kali saya berkomunikasi dengannya melalui
ajaran Guru yang dapat diterimanya dengan mudah. Saya sangat berterima kasih kepada Guru atas
setiap kesempatan yang muncul untuk belajar dari ajaran-Nya, baik dalam perkataan maupun perbuatan.

Mutiara Kebijaksanaan
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Laporan menurut kriteria dan penilaian Guru

Suatu Negara yang Damai Melanjutkan
Upaya-Upayanya Atas Nama Perdamaian

Oleh Saudara-inisiat Ning Zhou, Oslo, Norwegia

Norwegia adalah suatu negara damai yang kondisi alamnya sangat harmonis. Hal ini tampak
melalui berbagai upaya damai yang dilakukan pemerintahnya di berbagai wilayah konflik militer di
seluruh dunia. Faktanya, dalam beberapa kejadian Norwegia telah diminta untuk bertindak sebagai
fasilitator bagi perundingan damai antara kelompok yang bertikai, dan telah bersedia untuk ambil bagian
dalam kasus yang sulit dan menantang ini.

Sebagai contoh, dalam proses perdamaian di Sri Lanka, Norwegia telah membantu pemerintah
Sri Lanka dan Macan Pembebasan Tamil Eelam (LTTE) menuju perundingan persetujuan damai yang
komprehensif. Pada tanggal 22-23 Februari 2006, Norwegia memfasilitasi perundingan-perundingan
tingkat tinggi pertama yang terjadi antara kedua pihak selama tiga tahun terakhir. Bertempat di Jenewa,
diskusi terpusat pada hal-hal yang menyangkut usulan gencatan senjata, pelaksanaannya, serta langkah
perdamaian berikutnya.

Di Sudan, Norwegia merupakan pendukung aktif dari upaya-upaya perdamaian yang dibentuk di
bawah bantuan Kenya dan The Intergovernmental Authority on Development (IGAD), suatu organisasi
kerja sama regional. Bersama dengan Inggris dan AS, Norwegia membantu dalam memobilisasi dukungan
internasional yang memadai. Ini akan memberikan bantuan besar bagi proses perdamaian.

Norwegia telah lama berperan penting dalam proses perdamaian di negara-negara lain juga.
Misalnya, Proses Oslo di Timur Tengah yang menghasilkan persetujuan damai antara Israel dan Palestina
yang ditandatangani pada tahun 1993. Upaya-upaya itu berlanjut hingga sekarang saat Norwegia mengetuai
Komisi Perwakilan Ad Hoc, sekelompok negara yang bekerja menerapkan Peta Jalan Menuju Perdamaian.
Lebih lanjut, partisipasi Norwegia dalam proses perdamaian di Guatemala menghasilkan suatu persetujuan
damai yang ditandatangani di Oslo pada tahun 1996, dan tugas vital pelaksanaan hasil persetujuan, yang
berlangsung hingga kini.

Norwegia mampu berperan sebagai pemberi fasilitas dalam proses-proses damai ini karena sebagai
sebuah negara kecil ia tidak punya kepentingan langsung dalam konflik-konflik itu. Kepentingan Norwegia
hanyalah menyumbangkan suatu penyelesaian damai, suatu pendirian yang membuat negara itu dikenal

Norwegia



Majalah Berita Maha Guru Ching Hai No 167 39

 

 

sikapnya atas kesediaannya memberikan dukungan finansial bagi perdamaian.
Pemerintah Norwegia berpegang pada keyakinan progresif bahwa tugas bagi perdamaian dan

keamanan internasional berhubungan dengan semua negara, dan tak ada satu negara pun yang dengan
mudahnya menyerahkan persoalan itu kepada PBB untuk menemukan penyelesaian atas konflik-konflik
bersenjata. Peran Norwegia yang patut diteladani dalam negosiasi damai seluruh dunia ini menyadarkan
bahwa seluruh bangsa harus bergabung dan berpartisipasi, khususnya pada kasus-kasus yang tidak dapat
diselesaikan oleh PBB dan Dewan Keamanan. Akhirnya, harus kita sadari bahwa konflik-konflik yang
terjadi di negara-negara yang jauh pun secara langsung memengaruhi keamanan dan kesejahteraan kita
sendiri, karena pada dasarnya kita semua adalah satu.

Uni Eropa, Memelopori Energi Alternatif Secara Global

Oleh Grup Berita Florida (Asal dalam bahasa Inggris)

Pada tanggal 8 Maret 2006, Presiden Komisi Uni Eropa meluncurkan suatu usulan untuk Kebijakan
Energi Eropa yang baru - "Strategi Eropa untuk energi yang berkesinambungan, kompetitif, dan aman.”
[1]  Di samping lobi kuat dari industri energi tradisional, proposal telah membuat landasan bagi Uni Eropa
untuk menjadi wilayah yang menggunakan energi paling efisien di dunia.

Baru-baru ini, Uni Eropa telah menjadi pemimpin dunia dalam mengembangkan energi alternatif
setelah memelopori Protokol Kyoto yang mulai berlaku pada tahun 2005 dan telah mengubah pasar
energi alternatif dunia secara menyeluruh. Uni Eropa telah menetapkan batas waktu yang jelas bagi
negara-negara anggotanya untuk beralih ke sumber-sumber energi terbarukan dengan tujuan untuk
memperoleh 21% energi dari sumber-sumber terbarukan pada tahun 2010.

Kebijakan energi Uni Eropa yang baru adalah hasil langsung dari kesadaran yang meningkat dari
rakyat Uni Eropa. Dalam suatu penelitian yang dikeluarkan pada bulan Januari 2006, 40% penduduk Uni
Eropa menyatakan bahwa mereka bersedia membayar rekening energi yang lebih tinggi jika energi itu
berasal dari sumber energi terbarukan. [2]

Pada tanggal 2 April 2006, Komisi Uni Eropa meluncurkan proses hukum terhadap beberapa
anggota yang gagal memenuhi batas akhir. Perlakuan tegas ini menunjukkan bahwa Uni Eropa tetap
menjaga komitmennya dan merupakan contoh kuat bagi wilayah-wilayah lainnya. Rakyat Uni Eropa
telah melakukan pelayanan yang amat berarti bagi generasi-generasi mendatang dari seluruh bangsa
melalui kebijakan-kebijakan energi barunya yang berani. [3]

Referesi:
1 http://europa.eu.int/comm/energy/green-paper-energy/index_en.htm
2 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/66&format=HTML&aged=0

&language=EN&guiLanguage=en
3 http://www.euractiv.com/en/energy/eu-states-feel-heat-renewable-energy-biofuels/article-153938
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Konferensi Lingkungan Hidup
Membuka Era Baru di Cina

Oleh Grup Berita Florida (Asal dalam bahasa Inggris)

Pada bulan April 2006, ada suatu peristiwa
bersejarah yang terjadi di Shanghai. Para pemimpin
lingkungan hidup Cina hadir bersama di Gedung
Konser Shanghai dan berbicara secara terbuka
mengenai krisis lingkungan hidup di Cina. Peristiwa
ini juga disiarkan ke seluruh dunia oleh CNN.

Beberapa tahun yang lalu peristiwa seperti
ini tidak pernah terpikirkan dapat terjadi. Peristiwa
ini melambangkan munculnya gerakan pelestarian
lingkungan hidup yang menyeluruh di Cina.
Gerakan ini adalah hasil dari kebijaksanaan para
pemimpin di Cina. Badan Pelestarian Lingkungan
Hidup Nasional (SEPA), yang ditingkatkan
statusnya menjadi kementerian di tahun 1998, baru-
baru ini mengumumkan rencana yang akan meng-
habiskan 156 miliar dolar AS dalam lima tahun
mendatang untuk melestarikan lingkungan. Yang
paling menarik, beberapa bulan yang lalu, badan
ini menandatangani perjanjian dengan badan yang
setara di Amerika Serikat (EPA) untuk bekerja sama
dalam masalah lingkungan hidup. Kerja sama ini
menciptakan koalisi yang belum pernah terjadi
sebelumnya di antara kedua negara yang merupakan
raksasa ekonomi dan penghasil polusi terbesar di
dunia.

Perjanjian bilateral SEPA-EPA ini mem-
perlihatkan keterbukaan dari pemerintah Cina untuk
bekerja sama dengan berbagai instansi dalam me-
mecahkan masalah lingkungan hidup. Badan ini
juga bekerja sama dengan organisasi-organisasi non-
pemerintah di Cina, yang 15 tahun lalu merupakan
organisasi terlarang di Cina. Dalam sepuluh tahun
terakhir, jumlah organisasi non-pemerintah
berkembang dari 1 menjadi lebih dari 2.000.
Kelompok ini menjadi lebih menonjol sejak berhasil

mencegah pembangunan dam raksasa di Sungai Nu,
suatu aksi yang menjadi aspirasi di Cina.

Saat ini, semua pihak, baik pemerintah
maupun organisasi nonpemerintah bekerja sama
untuk membersihkan Beijing sebagai persiapan
Olimpiade 2008. Ini menjanjikan peningkatan
standar lingkungan hidup di negara itu, seperti yang
terjadi di Jepang dan Korea yang menjadi penye-
lenggara olimpiade-olimpiade sebelumnya.

Kemungkinan akan kemajuan lingkungan
hidup yang pesat di Cina hampir tidak terbatas. Baik
kalangan pemerintah pusat maupun penduduk di
Cina sedang mengalami peningkatan kesadaran
terhadap lingkungan hidup. Penduduk Cina optimis
bahwa milenium baru akan membawa keberhasilan
dengan berlandaskan pada gaya hidup kuno yang
percaya bahwa kemakmuran akan tercapai jika kita
harmonis dengan alam.

Cina

Perkembangan Perdamaian yang
Bersejarah di Irlandia Utara

Oleh Grup Berita Dublin (Asal dalam bahasa Inggris)

Pada tanggal 28 Juli 2005 terjadi per-
kembangan bersejarah untuk perdamaian di Irlandia
Utara ketika Tentara Republik Irlandia (IRA) secara
resmi mendeklarasikan berakhirnya konflik ber-
senjata tiga dekade dengan Inggris di Irlandia Utara
dan berikrar untuk mencapai persatuan Irlandia
dengan cara yang damai. Pemimpin Inggris dan
Irlandia berharap bahwa pernyataan yang disam-
paikan dalam perundingan antara perwakilan politik
IRA dengan pejabat-pejabat di London dan Dublin
ini akan membawa perdamaian dan menjadi akhir
dari 30 tahun kekerasan yang dikenal sebagai “The
Troubles” (Kekacauan) yang telah membunuh lebih

Perubahan yang Berarti Di Seluruh Dunia

Irlandia Utara

Perkembangan Positif di Bumi
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dari 3600 orang Katolik dan Protestan sejak tahun
1969.

Sejak deklarasi perdamaian dibuat, per-
seturuan antara Irlandia Utara dan Selatan
menjadi masa lalu. Tetangga-tetangga yang
pernah menjadi musuh karena berpihak pada
salah satu pihak politik, sekarang menjadi teman
lagi. Penganut agama Katolik dan Protestan juga
telah menurunkan bendera dan berbagai simbol
agama agar tidak menyinggung perasaan tetangga
mereka. Juga, pada tanggal 24 April 2006, para
pemimpin politik dari Partai Demokratik Bersatu
(DUP) di Irlandia Utara untuk pertama kalinya
dalam sejarah mengambil bagian dalam diskusi
antar pemerintah untuk membawa damai ke Utara
yang sedang berjuang.

Ini adalah tanda-tanda mencairnya
kebekuan. Semua orang baik di Utara dan Selatan
menghendaki rekonsiliasi dan perdamaian lebih
dari sebelumnya.

ETA Mendeklarasikan Gencatan
Senjata Permanen

Oleh Pablo Monedeor, Madrid, Spanyol
(Asal dalam bahasa Spanyol)

Pada tahun 1936, perang sipil di Spanyol
memunculkan kediktatoran (Franco 1939-1975).
Setelah itu, gerakan separatis terbentuk di utara
Spanyol. Gerakan ini menamakan dirinya ETA
(Euskadi ta Askatasuna – berarti ‘Tanah Air dan
Kemerdekaan’). Sejak itu, kelompok ini terus-
menerus melakukan serangan di seluruh pelosok
negeri itu sampai kini.

Akan tetapi, pada awal tahun 2004, ETA
memberikan indikasi bahwa mereka sedang
mempertimbangkan gencatan senjata, dan pada
tanggal 23 Maret 2006, kelompok ini meng-
umumkan bahwa mereka hendak menghentikan

kekerasan. Deklarasi di Spanyol ini, selain me-
rupakan berita baik, juga membantu pemerintah
secara keseluruhan karena para pemimpin yang
bertanggung jawab akan masalah ini sekarang
menerima dukungan dan aliansi dari partai politik
lainnya, meskipun mereka memiliki pandangan
politik yang berbeda.

Seperti yang dikatakan oleh Maha Guru
Ching Hai dalam kunjungannya ke Madrid,
Spanyol, 5 Mei 1999, “Hanya pencerahan yang
dapat memusnahkan kegelapan batin. Hanya Cinta
Kasih Tuhan yang dapat menghilangkan kebencian.
Hanya persaudaraan sejati dapat melarutkan konflik
dan perbedaan pendapat di antara saudara-saudari
kita...Bantulah Saya. Bawakanlah Cinta Kasih
Tuhan ke planet ini. Bantulah Saya untuk berdoa
bersama dalam keheningan untuk mengenal Tuhan,
untuk membawa Cinta Kasih-Nya dan Kerajaan
Tuhan ke planet ini.” Kita semua sangat gembira
saat melihat persaudaraan sejati yang terbentuk
karena karunia Tuhan.

Menuju Perdamaian

Oleh Grup Berita Formosa

Selama 20 tahun terakhir, Sri Lanka terjebak
dalam perang saudara antara dua golongan: Sinhale
dan Tamil. Kurang lebih 64.000 orang meninggal
di kedua belah pihak dan 700.000 warga sipil
kehilangan tempat tinggal. Pada akhir tahun 1999
sampai awal 2000,  para ‘Macan Tamil’ menyerang
dan meledakkan beberapa bom bunuh diri di ibu
kota Kolombo. Sebagai hasilnya, seluruh tentara
berpatroli dan memeriksa orang-orang yang lewat
di semua tempat sehingga menimbulkan kepanikan
dan kecemasan di seluruh negara.

Pada waktu jam malam dan krisis, Guru tiba
di Kolombo pada tahun 2000 dan memberikan
ceramah terbuka. Banyak pencari Kebenaran yang

Spanyol
Sri Lanka

Perkembangan Positif di Bumi
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datang dan menyambut Guru meskipun ada ancaman keselamatan bagi diri mereka. Sejak itu, konflik
mulai mereda dan komunitas internasional mulai memberikan perhatian kepada pulau ini. Sebagai contoh,
pada tahun 2002, Norwegia menjadi penengah dan membantu kedua kubu untuk mencapai persetujuan
gencatan senjata, sehingga mereka dapat memulai negosiasi. Pada bulan Februari 2006, kedua belah
pihak bertemu di Jenewa untuk membicarakan perdamaian tahap awal.

Meskipun beberapa ekstremis tidak menghendaki berlanjutnya perundingan perdamaian dan
mencoba memperpanjang konflik, kedua belah pihak masih tetap ingin berdamai. Mereka berharap agar
perundingan selanjutnya dapat berlangsung dengan lancar, karena situasi telah menjadi lebih aman dan
stabil.

Korespondensi Antara Guru dan Murid

Kerinduan yang Dalam akan
Inisiasi Sepenuhnya

Oleh murid setengah inisiat di Cina (Asal dalam bahasa Cina)

Guru Terkasih,
Salam kepada Guru!

Ketika saya sedang terjerat dalam kesulitan, saya selalu berdoa di dalam hati untuk meminta
pertolongan dari Guru. Pada saat seperti itu, Guru selalu memberikan ketenangan kepada saya,
membantu saya menerima hal-hal yang tidak bisa saya ubah.

Ketika saya hampir kehilangan iman dan takut untuk bergerak maju, saya berdoa dalam
hati akan rahmat Guru. Pada saat seperti itu, Guru memberikan keberanian kepada saya, membantu
saya mengubah hal-hal yang bisa saya ubah.

Ketika saya bingung dan ragu, saya berdoa dalam hati untuk bimbingan Guru. Pada saat
seperti itu, Guru memberikan kebijaksanaan kepada saya, membantu saya mengambil keputusan
yang benar.

Guru, kuasa-Mu hadir di mana-mana. Gurulah yang telah memulihkan keletihan di dalam
diri saya. Gurulah yang membimbing saya untuk menjalani kehidupan spiritual. Setiap kali saya
membaca buku Guru, mendengarkan kaset Guru, atau menonton video Guru akan selalu
membersihkan jiwa serta pikiran saya. Saya sangat ingin membersihkan diri dari debu duniawi
agar dapat menjadi tercerahkan dan mengetahui Jati Diri saya.

Saya sangat menghormati nenek, ayah, dan ibu saya yang berlatih dengan rajin setelah
mereka diinisiasi. Mereka menjadi semakin pengertian dan terus menjalani kehidupan rohani
bersama-sama. Tetapi, saya hanya “setengah-inisiasi,” dan ada suatu kerinduan mendalam di dalam
jiwa. Setiap hari saya dengan penuh harapan terus menunggu untuk menerima inisiasi penuh dan
berlatih Metode Quan Yin. Saya berharap agar saya segera dibebaskan dari dunia yang fana ini dan
kembali ke Rumah saya di Surga!

Perkembangan Positif di Bumi
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Guru Menceritakan Lelucon

Hubungan Antara
Timur dan Barat

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

Seorang wanita mempunyai dua orang anak perempuan, keduanya
sudah menikah, dan dia menyombongkan kedua menantunya, “Mereka ingin
agar saya mengunjungi keduanya pada waktu yang bersamaan! Yang tinggal di
Timur mau agar saya mengunjungi yang di Barat, sedangkan yang di Barat

mau agar saya berada di Timur!”

Silakan kunjungi situs berikut ini untuk menikmati rekaman asli  lelucon Guru dan Anda
dapat berbagi keceriaan lelucon Guru dengan orang di sekitar Anda:
http://www.Godsdirectcontact.org.tw/eng/news/167/jk1.htm (Formosa)

Bukan SalBukan SalBukan SalBukan SalBukan Salah Sayah Sayah Sayah Sayah Saya!a!a!a!a!
Diceritakan oleh Maha Guru Ching Hai, Florida, Amerika Serikat,

4 Februari 2003 (Asal dalam bahasa Inggris) DVD#754

Seorang ayah yang sedang memprotes anaknya
berkata, “Berani sekali engkau menendang perut adik
kecilmu!” Dan anak laki-lakinya berkata, “Salah dia sendiri,
Ayah! Siapa yang menyuruhnya untuk berbalik badan?”

Pemirsa yang Paling Sabar
Diceritakan oleh Maha Guru Ching Hai, Florida, Amerika Serikat,

4 Februari 2003 (Asal dalam bahasa Inggris) DVD#754

Ada pria yang sedang berbicara di podium, dia
terus berbicara dan berbicara. Ketika dia sedang
berbicara, hadirin mulai meninggalkan ruangan.
Setelah sekitar sepuluh menit, hanya tinggal satu orang.
Pada akhirnya, si pembicara ini berhenti berbicara,
turun dari podium dan bertanya kepada pria terakhir
ini mengapa dia masih tinggal, padahal tidak ada orang
lain lagi. Lalu orang itu berkata, ”Itu karena saya adalah
pembicara yang berikutnya.”

Majalah Berita Maha Guru Ching Hai No 167 43
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Sebagaimana ditulis pada artikel “Ke-
makmuran di Zaman Keemasan” (lihat Majalah
Berita #161), banyak teknologi baru sedang
dikembangkan untuk menghadapi tantangan-
tantangan yang muncul akibat perubahan iklim,
polusi, dan kekurangan air. Negara Inggris, sama
seperti negara lainnya di dunia, juga menghadapi
tantangan yang muncul karena banyaknya orang
yang tinggal di wilayah-wilayah yang selalu
kekurangan tanah untuk membangun perumahan
baru. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah
Inggris sekarang secara aktif mendorong peng-
gunaan sistem pengembangan “brownfield”, yang
merupakan konstruksi baru yang diperoleh dari
penghancuran atau penataan ulang bangunan
yang sudah ada.

Suatu pengembangan pe-
rumahan baru yang menekankan
pada masalah ruang, yang dikenal
dengan sebutan BedZED (Bed-
dington Zero [Fossil] Energy
Development) adalah suatu
pendekatan yang menggabungkan
banyak unsur dengan teknologi
terkini untuk mendapatkan suatu
model komunitas masa depan yang ideal.
Pengembangan BedZED yang pertama kali
berlokasi di suatu tempat “brownfield” di sebelah
selatan London. Daerah ini telah dirancang
dengan tujuan untuk mengurangi emisi karbon
dioksida hingga nol dengan menghindari
pemakaian bahan bahar fosil. Keberhasilan ini
diperoleh melalui kombinasi teknologi energi
yang efisien beserta implementasi pembangkit
tenaga dan panas berbahan bakar kayu untuk
menyediakan listrik dan panas. Selain itu,
sejumlah besar panel tenaga surya yang dipasang
di atap-atap bangunan menyediakan cukup tenaga
bagi 40 mobil listrik sehingga dapat lebih jauh

Pembangunan Perumahan Masa
Depan dengan Energi Berkesinambungan

Oleh Saudara-inisiat John Hunter, London, Inggris
(Asal dalam bahasa Inggris)

mengurangi pemakaian bahan bakar fosil.
Dalam mengkonstruksi pengembangan

itu, tim BedZED juga berpatokan untuk hanya
memakai bahan-bahan bangunan yang tersedia
dalam radius 35 mil dari lokasi sehingga
mengurangi “kerugian energi” dari material
(energi yang digunakan untuk membuat, meng-
angkut, dan merakit mereka). Lagi pula, kayu
yang digunakan dalam pembangunan diperoleh
dari kawasan hutan yang telah disetujui oleh
Dewan Pengawasan Hutan WWF setempat.

Bangunan-bangunan tiga tingkat yang
seluruhnya terdiri atas 82 tempat tinggal, masing-
masing memiliki peredam super dan lapisan kaca
yang menghadap ke selatan untuk mendapatkan

tambahan panas yang berguna di
musim dingin. Suatu sistem
pemanasan dan ventilasi canggih
juga menggunakan cerobong
bertenaga angin yang dipasang di
atap bersama dengan plat
pemindah panas yang dapat
menyedot dan menyalurkan
kembali udara hangat.

Bagian yang mendukung
akomodasi tempat tinggal itu adalah ruang kerja
yang ditempatkan di zona teduh dari teras-teras
rumah yang menghadap ke selatan. Taman-taman
gantung diciptakan di atap-atap ruang kerja
tersebut dan memungkinkan bagi setiap flat
memiliki taman di luar ruang, dengan jalan masuk
cahaya matahari yang baik sambil menyediakan
ruang kerja yang cukup sinar matahari tanpa
masalah kepanasan di musim panas.

Suatu bangunan tambahan di dalam
rumah pengembangan BedZED adalah gabungan
dari pembangkit tenaga dan panas, ruang kendali
listrik, serta ruang tanaman beratap kaca yang
merupakan tempat pengolahan air untuk

Pengembangan perdana yang
telah rampung  di wilayah Sutton,

London.

Gaya Hidup Zaman Keemasan
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mengolah segala jenis sampah
“hitam” dan “abu-abu”.
Tambahan lagi, air hujan
dikumpulkan, ditampung, dan
didaur ulang untuk mengu-
rangi kebutuhan pasokan air
dari luar. Bangunan ini juga
mempunyai pusat kesehatan
masyarakat, pengasuhan anak, kafe, klub
kebugaran, serta perkantoran.

Konsep BedZED tersebut dikem-
bangkan selama lebih dari lima tahun oleh
suatu tim arsitek, Kelompok Pengembangan
Kawasan Hidup, serta suatu kelompok
perumahan. Komunitas ini dirancang sebagai
tempat tinggal bagi lebih dari 240 orang dan
200 orang pekerja. Konsep ini memiliki
kemampuan untuk mendukung suatu gaya
hidup netral-karbon karena semua energi untuk
bangunan dan transportasi setempat disediakan

Gambar dari pembangunan tersebut

oleh sumber-sumber energi
yang bisa diperbarui.
Lokasi “brownfield” lain
yang digunakan dengan
cara yang serupa, secara
drastis dapat mengurangi
mobilisasi penduduk di
Inggris dan negara-negara

lainnya. Selain itu, juga disediakan fasilitas
tambahan seperti kawasan bermain, fasilitas-
fasilitas hiburan, serta tempat kerja yang
memadai. Adanya suatu konsep hidup yang
progresif ini memberikan ilham lebih jauh
tentang konsep bangunan yang
berkesinambungan di masa yang akan datang.

Referensi:
http://www.zedfactory.com www.bedzed.org.uk
Gambar-gambar yang dipakai berasal dari
halaman web tersebut

Menggabungkan Ilmu Pengetahuan dan Visi
Progresif untuk Mengatasi Masalah Energi Dunia

Oleh Grup Berita San Jose dan San Francisco
(Asal dalam bahasa Inggris)

Praktik masa lalu atas pembakaran bahan
bakar fosil bumi (batu bara, minyak, dan gas)
telah menyebabkan dua masalah lingkungan yang
utama terhadap dunia kita: perubahan iklim akibat
pemanasan global, dan polusi udara, air, serta
tanah. Sebagai sumber energi tak terbarukan,
pasokan bahan bakar fosil akan terus berkurang.

Kabar baiknya adalah bahwa para
pemimpin dunia sekarang sadar atas keadaan ini.
Pada tanggal 9 Desember 2005, dalam pidato
pada Konferensi Iklim PBB di Montreal, Kanada,
mantan presiden AS Bill Clinton mengusulkan
suatu sikap yang serius bagi masa depan energi
yang bersih di seluruh dunia melalui imple-
mentasi peralatan hemat energi dan mobil-mobil
hibrida, serta energi matahari dan bahan bakar
bio. [1]

Guru sejak dahulu sudah menyebutkan
alternatif atas pemakaian bahan bakar fosil. Pada
tanggal 23 Februari 1992, Guru memberikan
ceramah di Malaysia yang berjudul “Mulailah
dengan Nirwana dan Berakhir di Bumi”:

“Bumi kita masih sangat kaya, sangat
kaya dalam segalanya, dalam mineral dan segala
macam sumber daya. Bahkan kalaupun tidak
punya minyak, kita akan menemukan sesuatu
yang lain untuk menjalankan mobil kita. Pesawat
UFO tidak memakai minyak …

Ada berbagai jenis bahan bakar yang bisa
kita gunakan untuk tujuan yang berbeda. Di dunia
yang lebih tinggi mereka tidak memerlukan
minyak seperti kita. Itu terlalu repot dan terlalu
berat. Mereka menggunakan jenis energi yang
berlainan, bukan hanya energi matahari. Kita

Gaya Hidup Zaman Keemasan
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punya jenis energi lain yang ada di atmosfer. Saya
kira beberapa ilmuwan telah menemukannya,
tetapi belum mulai menerapkannya.”

Beberapa inisiatif praktis sedang diteliti
untuk menggantikan penggunaan bahan bakar
fosil dan mengubah teknologi kita untuk mem-
perkecil dampak kerusakan dan bahkan bisa
memulihkan Bumi ini.

Efisiensi EnerEfisiensi EnerEfisiensi EnerEfisiensi EnerEfisiensi Energigigigigi

Teknologi yang efisien bertujuan untuk
menghemat segala bentuk pemakaian energi.
Peralatan hemat energi telah lama digunakan di
belahan bumi lainnya dan kini menjadi populer
di AS [2]. Pengatur waktu thermostat menghemat
sumber-sumber pemanasan dan pendinginan
dengan menggunakan penetapan suhu yang bisa
diprogram dan bisa berubah-ubah sepanjang hari
atau hari-hari dalam seminggu. Pemanas air “saat
diperlukan” meniadakan kebutuhan akan tangki
air yang besar pada temperatur yang konstan
karena ia memanaskan air hanya pada saat
dibutuhkan.

HidrHidrHidrHidrHidrogenogenogenogenogen

Hidrogen sering disebut sebagai bahan
bakar alternatif, tetapi ia tidak ada di alam dalam
bentuk murninya (H2) karena itu harus selalu
“diturunkan” dari beberapa material lainnya
seperti metana (CH4) atau air (H2O). Hidrogen
bagaikan sistem penyimpanan energi, lebih
menyerupai baterai daripada suatu bahan bakar
alternatif yang sebenarnya.

Beberapa perusahaan telah menerima
dana pemerintah untuk riset yang mengem-
bangkan hidrogen sebagai bahan bakar. Sebuah
perusahaan di Kanada, sebagai contoh, sedang
mengembangkan suatu “penghasil hidrogen
bertenaga surya” yang dapat memproduksi
hidrogen dari metana dengan menggunakan
reaktor bersuhu tinggi yang dipanaskan oleh
rangkaian cermin matahari. Hasil yang diperoleh
adalah H2, CO2, dan air. Perusahaan ini juga
meneliti cara-cara untuk mendapatkan metana
dari pencernaan biomassa anaerobik [3]. Sel bahan

bakar, yang mengubah hidrogen dan oksigen
menjadi air dan listrik, sekarang sedang
dipadukan ke dalam rencana riset pabrik mobil
Amerika dan Jepang. Dengan menggunakan sel
bahan bakar, motor listrik akan menggantikan
mesin bensin dalam menggerakkan kendaraan [4].
Ada juga penelitian yang sedang berjalan untuk
menemukan cara menyimpan hidrogen dalam
bentuk yang stabil secara kimiawi seperti metal
hidrid, yang mungkin akhirnya mengarah pada
metode yang aman dan ekonomis atas peng-
gunaan hidrogen secara luas.

BiomassaBiomassaBiomassaBiomassaBiomassa

Biomassa, bahan karbon yang mudah
terbakar dalam bentuk tanaman hidup seperti
halnya pohon, merupakan bentuk energi paling
tua di Bumi. Ia memiliki banyak kelebihan
dibanding bahan bakar fosil karena terdiri dari
molekul-molekul karbon yang sudah berada
dalam atmosfer Bumi dewasa ini, jadi mem-
bakarnya tidak akan meningkatkan pemanasan
global secara berarti. Beberapa bentuk modern
dari bahan bakar biomassa adalah biodiesel,
minyak mirip solar yang biasanya dibuat dari biji-
biji tanaman; dan etanol yang dibuat dari tanaman
tebu.

Menurut SOCAP (Perkumpulan Profe-
sional Urusan Konsumen) di Kanada, energi
biomassa dapat tercipta dari hutan Kanada,
pertanian, dan sumber sampah padat perkotaan
yang setara dengan 27% konsumsi bahan bakar
fosil di Kanada sebagaimana diukur pada tahun
1999. Terlebih lagi, pemerintah di Eropa dan
negara-negara lainnya telah mendorong rak-
yatnya untuk beralih dari bahan bakar fosil ke
sebanyak mungkin bahan bakar biomassa netral-
karbon. Departemen Energi AS juga telah
merekomendasikan minyak kacang kedelai
sebagai sumber utama dari biodiesel. Dan di
Malaysia, minyak sawit digunakan untuk meng-
hasilkan ribuan ton biodiesel setiap tahun. Bio-
diesel paling cocok digunakan oleh negara-negara
berkembang karena biaya awalnya yang murah
dan cara produksinya sederhana.

Di AS, kebanyakan etanol dijadikan
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gasohol, suatu campuran 10% etanol dengan 90%
bensin. Negara Amerika Selatan yang besar,
Brasil telah banyak bergantung pada etanol dari
tanaman tebu lokal untuk menggerakkan lebih
dari dua juta mobil. Selain merupakan netral-
karbon, etanol tidak menghasilkan benzena
ataupun emisi sulfur. Brasil menghasilkan kira-
kira 16 miliar liter (3,52 miliar galon) setahun
dan memakai sendiri sebanyak 14,5 miliar liter,
dengan permintaan yang bertumbuh dari luar
negeri [5]. Metode yang paling menjanjikan untuk
menghasilkan alkohol adalah dari selulosa yang
berlimpah banyaknya di seluruh planet ini dalam
bentuk sampah pertanian seperti potongan-
potongan kayu, tangkai-tangkai jagung, dan
rumput alang-alang. Teknologi ini sangat mudah
diterapkan. Konversi selulosa ke etanol yang
lebih efisien dengan penggunaan mikro orga-
nisme juga sedang diselidiki [6]. Tidak seperti fisi,
yang memisahkan uranium atau plutonium ke
dalam kepingan-kepingan radioaktif untuk
melepaskan energi, fusi nuklir bertujuan untuk
memberikan tenaga tanpa polusi radioaktif dan
sebaliknya bekerja dengan menggabungkan dua
atom “hidrogen berat” (deuterium atau tritium)
menjadi helium yang sederhana. Deuterium yang
diperoleh dari satu kilogram air laut (satu atom
deuterium setiap 7000 atom hidrogen) dapat
menghasilkan energi yang setara dengan 300 liter
bensin. Namun, fusi merupakan proses yang
sangat sulit untuk dijalankan di Bumi, me-
merlukan suhu dan tekanan yang hanya di-
temukan di bagian dalam bintang.

Empat negara - Rusia, Prancis, Jepang,
dan Cina – saat ini sedang mengembangkan
“Matahari Buatan.” Sejauh ini, para ilmuwan
Rusia telah berhasil mencapai temperatur sebesar
100 juta derajat untuk waktu yang singkat. Cina
baru-baru ini mengumumkan selesainya proyek
serupa menggunakan peralatan fusi superhantar
yang bergantung pada medan magnet tinggi dan
laser kuat untuk menekan dan memanaskan bahan
bakar fusi. Seorang teknisi nuklir Rusia menya-
takan bahwa “stasiun-stasiun fusi thermonuklir
akan menjadi sumber energi masa depan kita, dan
hidrogen isotop yang jumlahnya tak terbatas di
samudra-samudra bumi ini akan menjadi bahan

bakar kita.”

Solusi Alternatif LainSolusi Alternatif LainSolusi Alternatif LainSolusi Alternatif LainSolusi Alternatif Lain

Energi alternatif lain yang baru-baru ini
sedang dipelajari di seluruh dunia termasuk di
bawah ini:

Konsentrator Matahari: Dapat meng-
konsentrasikan kekuatan matahari hingga 5000
kali. Satu pabrik menyatakan bahwa alat kon-
sentrator ini dapat digunakan untuk pemanas,
penyejuk udara, pembangkit tenaga listrik,
produksi hidrogen, dan penerapan lainnya [7].

Depolimerisasi Panas: Suatu proses
berteknologi rendah yang dapat dengan mudah
mereduksi unsur organik menjadi minyak bakar
dan produk sampingan lainnya (lihat Majalah
Berita #161).

Photovoltaic: Sel dan panel surya  men-
jadi bertambah populer karena mereka memung-
kinkan orang membuat listrik sendiri di mana pun
ada sinar matahari. Penelitian sedang dilakukan
untuk memperbaiki teknologi sel agar lebih
efisien menghasilkan listrik.

Geothermal: Situs-situs di dekat gunung
berapi dan mata air panas dapat digunakan untuk
menangkap uap di dalam Bumi untuk meng-
gerakkan turbin atau menyediakan panas secara
langsung.

Angin: Menjadi sangat populer di Eropa
dan AS, generator angin secara relatif tidak terlalu
mahal dan mudah dipasang. Mereka dapat
menghasilkan listrik di tempat mana pun yang
ada gerakan udara yang konsisten.

Energi Gelombang Laut: Memanfaatkan
tenaga yang besar dari laut untuk memutar turbin
dan menghasilkan energi, dengan potensi peng-
gunaan pada lokasi geografi tertentu, terutama
yang dekat lautan.

Semua teknologi dan konsep energi baru
ini sedang dikembangkan di negara-negara
berlainan di seluruh dunia. Ada yang dibiayai
pemerintah, sementara yang lainnya berdasarkan
investasi komersial.

Teknologi baru di atas akan menjadi lebih
efektif jika penduduk bumi mengubah konsep dan
sikap hidup mereka dengan beralih ke diet
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vegetarian dan melakukan perubahan berdasarkan
cinta dan belas kasih. Nyatanya, sebagaimana
ditunjukkan oleh sebuah artikel yang baru-baru
ini terbit, diet vegan menyumbang secara
langsung atas berkembangnya kehidupan di Bumi
karena sangat sedikit menghasilkan karbon
dioksida, gas yang berkaitan dengan pemanasan
global. Sebaliknya, diet berdasarkan hewan
sebagaimana ditemukan di banyak bagian
Amerika Serikat, menghasilkan karbon dioksida
hampir 1,5 ton lebih banyak per orang per tahun
daripada suatu diet vegan dengan jumlah kalori
yang sama banyaknya. [8]

Sebagai murid, kita harus mendorong
lebih banyak orang untuk bergabung dalam
latihan spiritual sehingga mereka secara alami
akan lebih mendukung, sensitif, dan melindungi
lingkungannya. Seperti yang dikatakan oleh Guru
dalam ceramah-Nya, “Kita Sedang Mengejar
Surga” [Majalah Berita #138]:

“Para ilmuwan kini telah lahir di planet
ini, mereka membawa serta semua ingatan
berharga mereka. Jadi, mereka akan membuat
planet kita menjadi suatu tempat yang lebih baik
untuk ditinggali, sejauh menyangkut kenyamanan
fisik.”

“Karena frekuensi getaran dari planet ini
telah terangkat ke tingkat-tingkat yang lebih
tinggi, para ilmuwan maju dari planet-planet yang
lebih tinggi bisa bereinkarnasi ke dunia kita tanpa
banyak penderitaan, tanpa banyak kehilangan
memori mengenai dari mana mereka datang.
Karena itu, kita memiliki kemajuan teknologi
yang sangat menakjubkan dewasa ini, terima
kasih kepada kalian.”

“Maka kita harus terus berlatih, meskipun

kita bukan ilmuwan atau pakar komputer atau
semacamnya. Tetapi, selama kita bermeditasi
dengan rajin, menyucikan diri kita sendiri, aura
kita, lingkungan kita, maka kita secara tidak
langsung menyumbang untuk kemajuan planet
kita.”

Para ilmuwan suci ini telah ada di dunia
kita, membantu kita memasuki zaman energi yang
baru. Kita masih menapak jalan yang panjang
untuk beralih dari praktik kita yang sekarang ke
teknologi yang matang yang memanfaatkan
energi secara langsung dari atmosfer, sebagai-
mana yang Guru sebutkan. Namun, teknologi
dapat membantu memperbaiki dunia jika
penduduk dunia mempunyai standar moral dan
kesadaran rohani yang tinggi. Selama periode ini,
kita harus menaikkan tingkat moral kita dan
memurnikan tingkah laku kita:

“Kita bisa mencoba mendidik orang:
setidaknya agar menjadi jujur, bekerja keras,
mengandalkan diri mereka sendiri, dan mene-
mukan kebijaksanaan mereka. Jadi, sekecil apa
pun juga pekerjaan mereka, mereka lakukan
dengan hati mereka, dengan ketekunan. Bahkan
jika mereka tidak dapat melakukan pekerjaan
mereka, setidaknya mereka jujur terhadap
masyarakat. Mereka tidak menipu orang. Mereka
tidak membuat masalah. Mereka sabar, dan
mereka melayani. Atau setidaknya, mereka tidak
menyebabkan masalah. Lalu mereka tidak akan
punya rasa iri atau menghasut orang lain untuk
menghancurkan keberhasilan orang lain dalam
ilmu pengetahuan atau bidang pekerjaan apa
pun.” (Disampaikan oleh Maha Guru Ching Hai,
Malaysia,  23 Februari 1992, asal dalam bahasa
Inggris)

Referensi:
1 http://www.sierraclub.ca/national/postings/clinton-speech-12-2005.html
2 http://healthandenergy.com/japanese_energy_efficiency.htm
3 http://www.shec-labs.com/process.php
4 http://www.ul.ie/elements/Issue5/Breen.htm
5 http://news.mongabay.com/2006/0126-ethanol.html
6 http://fermat.nap.edu/books/0309040760/html/16.html
7 http://www.physorg.com/news384.html
8 http://www.newscientist.com/channel/earth/mg18825304.800.html
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Liputan Media

Meditasi Memperbesar Ukuran Otak
[Washington, DC] Meditasi menenangkan. Meditasi

menyembuhkan stres yang buruk. Meditasi membantu mengenal diri
sendiri. Dan meditasi, menurut sebuah kelompok riset dari
Massachusetts Institute of Technology (Institut Teknologi
Massachusetts) dan Harvard Medical School (Sekolah Kedokteran
Harvard), dapat memperbesar ukuran otak. Walaupun kesimpulan ini
kedengarannya meyakinkan, ada penjelasan yang saling berkaitan.
“Materi kelabu bertambah tidak hanya tergantung pada meditasi itu
sendiri, tetapi juga tergantung pada lamanya waktu yang dihabiskan
orang dalam bermeditasi, dan seberapa dalam pengalamannya,” jelas
Sara Lazar yang bertanggung jawab dalam riset tersebut.

Lalu, ukuran otak membesar, tetapi seberapa banyak per-
tambahannya? Menurut Lazar dan koleganya dari MIT, materi kelabu
dapat meningkat mulai dari 8 ribu hingga satu 16 ribu setiap inci. Dan,
perlu diingat bahwa semua itu bervariasi sesuai jumlah waktu yang
diberikan dalam bermeditasi. “Data yang kami peroleh telah menuntun kami untuk berpikir bahwa latihan
meditasi bukan hanya menyebabkan materi kelabu meningkat, tetapi juga menambah kelenturan lapisan
luar otak orang dewasa,” jelas Lazar.

Untuk sampai pada kesimpulan ini, para peneliti membandingkan hasil pemindaian (scan) otak
dari 20 orang, kebanyakan dari mereka berlatih meditasi atau semacam latihan pemikiran abstrak, dengan
15 orang yang tidak pernah meditasi. Mereka mengamati bahwa bagian otak yang terlibat dalam proses
perhatian dan sensor ukurannya membesar pada 20 orang pertama. Menurut Lazar dan kolega-koleganya,
penemuan ini menarik karena wilayah otak yang membesar tepat berada pada wilayah yang sama yang
tampaknya menyusut dengan berjalannya waktu.

Sampai tahap ini, nyatalah bahwa penemuan ini menimbulkan lebih banyak pertanyaan daripada
jawaban bagi komunitas ilmiah. Sebagai contoh: Apakah meditasi menimbulkan aliran darah yang lebih
besar di otak? Apakah meditasi menghambat proses penuaan? Apakah meditasi memperbaiki hubungan
antar sel? Menyadari hal ini, Lazar memperingatkan, “Kami masih belum menemukan jawaban atas
pertanyaan ini, kami butuh lebih banyak waktu dan lebih banyak riset.” Tetapi, sesungguhnya terobosan
ini didukung oleh studi-studi sebelumnya.

Ada beberapa contoh lain yang menarik: beberapa tahun yang lalu, Richard Davidson dari
Universitas Wisconsin yang mempelajari otak para biarawan Tibet, membangun sebuah pusat penelitian
bersama dengan ilmuwan-ilmuwan Amerika lainnya di biara atas undangan Dalai Lama. Apa hasilnya?
“Latihan meditasi aliran Timur secara teratur memperbaiki kesehatan, karena meditasi memengaruhi
sistem kekebalan tubuh secara positif.” Akan tetapi, hasil penelitian Davidson bukan betul-betul orisinal
ketika dia mulai mempelajari sisi saraf dari meditasi. Beberapa waktu sebelumnya, Herbert Benson dari
Universitas Harvard telah menemukan bukti yang hampir pasti: bahwa meditasi menetralkan mekanisme
otak yang berhubungan dengan stres.

San Jose, Kosta Rika, 1 s/d 18 Maret 2006         (Asal dalam bahasa Spanyol)

Surat Kabar  “ ojo -- Mirada a la Actualidad ”
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Wejangan Guru

Kekuatan Telepati
Disampaikan oleh Maha Guru Ching Hai, Surrey, Inggris,

2 Januari 2006 (Asal dalam bahasa Inggris)

Kalian tidak harus menjadi orang pintar atau pembicara anjing untuk bisa memahami bahasa
anjing. Mereka mengerti kalian. Mereka mengerti bahasa Inggris, Rusia, Jerman, Prancis – apa
pun yang kalian ucapkan kepada mereka, mereka mengerti dengan baik. Karena anjing memahami
kata-kata dengan gambar, kata apa pun yang kalian ucapkan membentuk suatu gambaran di benak
mereka. Dan begitulah bagaimana mereka mengerti dengan sempurna dan jelas, tanpa kesalahan
tentang itu. Dalam setiap bahasa, setiap kata memiliki simbol yang tidak kelihatan.

Itulah sebabnya kenapa Saya menyuruh kalian untuk murni dalam perkataan. Karena
perkataan memiliki dampak kepada orang yang mendengarkannya dan itu memiliki arti yang
sebenarnya. Kata-kata itu membentuk suatu gambar dan mengirim energi yang baik atau buruk ke
lingkungan sekitar kalian. Jadi, itulah sebabnya kita harus murni dalam perkataan, perbuatan, dan
juga pikiran. Segala sesuatu memiliki alasan. Saya tidak mencoba untuk mengontrol kalian atau
apa pun, Saya hanya memberitahu kalian segala bukti ilmiah dan logis di balik sila-sila yang kita
taati.

Segala hal yang kita pikirkan akan membentuk semacam gambar yang dapat dilihat oleh
orang. Ada orang yang bisa melihatnya, tidak semua orang. Akan tetapi, gambar itu akan ada di
sekitar kita, di ‘eter,’ dan orang-orang dapat merasakannya. Dan energinya tetap berada di sana
dan akan bertahan lama atau sebentar tergantung kepada seberapa kuatnya energi Anda pada
saat Anda mengatakan atau memikirkannya. Tetapi, dia akan bertahan. Dan kadang bertahan dalam
waktu yang lama, hampir selamanya.

Kalian pernah mendengar tentang kutukan dari generasi ke generasi: itu benar. Orang tidak
harus menjadi penyihir untuk membentuk energi kutukan seperti itu, itu bisa datang dari seseorang
dengan rasa benci yang kuat atau kasih sayang yang kuat atau gagasan balas dendam yang kuat
di dalam kepalanya. Ketika ia mengatakan dengan seluruh kekuatannya, maka hal itu akan terjadi,
apakah itu kutukan ataupun berkah. Itulah mengapa kadang kalian pergi ke seorang pendeta atau
seorang suci dan berkata, “Mohon berkahi saya,” atau “Berilah saya berkah.” Karena itu sungguh-
sungguh terjadi, dan bukan takhayul.

Mungkin di masa yang akan datang kita tidak memerlukan televisi atau apa pun yang sejenis;
kita hanya perlu menyetel apa pun yang kita inginkan, dan gambarnya akan muncul. Itulah telepati.
Anjing dan binatang memiliki kekuatan telepati lebih besar daripada kita, karena kita telah kehilangan
kekuatan ini. Banyak di antara kita yang telah kehilangan hal itu, karena rumitnya perjuangan hidup

kita maka kita harus berpikir terlalu banyak dalam hal fisik, dan bekerja
terlalu banyak dalam bidang materi dan berpikir terlalu banyak mengenai

kewajiban fisik demi bertahan hidup. Demikianlah, kita menjadi semakin
bersifat fisik, dan itulah sebabnya kita melupakan sisi telepati atau
kemampuan telepati yang dulunya kita miliki.

Beberapa orang masih memilikinya, dalam ukuran minimum
atau maksimum, atau setengah-setengah. Kadang-kadang dalam
beberapa kasus, kalian sepertinya memahami apa yang dikatakan oleh

mitra kalian, tanpa ia mengatakannya. Itulah
ketika kalian berhasil mengumpulkan

sedikit kemampuan telepati kalian
yang tercerai-berai. Sewaktu-
waktu ia keluar. Dan itu benar.
Bisakah kalian bayangkan,
andai kita tidak kehilangan
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semua itu, maka kita memilikinya setiap waktu. Tetapi, ini juga baik dalam satu hal. Karena, jika
kalian memiliki kekuatan itu, maka kalian tidak selalu mendengar hal-hal yang baik, tetapi mendengar
hal yang buruk juga. Dan itu akan menjadi terlalu banyak bagi kita.

Kiat Bermanfaat

Obat Anti Kuman yang Aman dan Efektif
bagi Semua Makhluk Hidup

Disampaikan oleh Maha Guru Ching Hai, Surrey, Inggris 2 Januari 2006
(Asal dalam bahasa Inggris)

Saya punya semprotan cuka, hanya untuk mencuci tangan anjing-anjing Saya. Setiap saat
Saya membawa botol yang berisi setengah air setengah cuka. Kadang di restoran Saya gunakan
untuk mencuci tangan Saya, menyemprotkannya ke tangan dan kemudian mengelapnya, dan
menyemprotkannya ke peralatan yang dipakai untuk umum, supaya bebas dari kuman. Saya kemudian
mengelapnya, dan kemudian bersihlah. Kalian tahu, seperti sistem cuci kilat: “Zzzt…!” Ini sangat
menolong, dan tanpa bahan kimia. Cuka tidak berbahaya, kalian boleh memakannya, jadi tidak
masalah. Saya membawa sebotol kecil setiap saat. Sekarang kalian telah belajar sebuah trik yang
lain!

Dan kadang, kalian bisa menyemprot di sekeliling jendela dan lainnya. Atau kalian semprotkan
penolak serangga, jenis yang tidak beracun ke sekeliling jendela maka serangga tidak akan melaluinya.
Bahkan nyamuk pun akan menghindar. Serangga kecil menghindar dari kasa Anda. Tetapi, jika
kalian tidak punya, maka kalian semprotkan cuka. Itu juga menolong, sebab cuka menghilangkan
semua bau, dan mereka hanya tertarik dengan bau. Maka, sebagai pengganti parfum, mungkin kalian
bisa semprotkan sedikit cuka, dan kemudian nyamuk tidak tahu apakah kalian itu selada atau wanita
pirang berdarah panas. Mungkin mereka mengira kalian adalah kubis atau selada! (Gelak tawa)

Jika kalian punya anjing, bersihkan mereka hanya dengan air cuka. Dan jika kalian punya
kucing, anjing, atau binatang peliharaan di dalam rumah, bersihkan rumah kalian hanya dengan air
yang dicampur cuka. Sekali-sekali, jika kalian benar-benar ingin membersihkan dan kalian tidak
merasa yakin, lalu bersihkanlah dengan apa pun yang kalian miliki. Tetapi, setelah itu, kalian harus
membersihkannya dengan air di seluruh bagian supaya tidak ada lagi residu bahan kimia yang
tertinggal di dalam rumah, karena kalian mungkin dapat membunuh kucing atau anjing kalian. Tidak
dibunuh dengan segera, tetapi itu akan membuat mereka menderita selama bertahun-tahun. Mereka
tidak tahan. Jika kalian bisa mendengar anjing kalian, maka mereka akan bercerita kepada kalian.

Jadi, air cuka, itu saja yang kita butuhkan. Setengah cuka, setengah air, untuk membersihkan
badan anjing saat kalian ingin membiarkan mereka tinggal di dalam rumah. Bersihkan cakar dan
lainnya dengan air cuka serta handuk yang dibasahi cuka. Setelah itu, pada bagian di sekitar mata,
kalian harus segera membersihkannya dengan air supaya tidak menyakiti mata mereka, termasuk di
daerah sensitif yang terbuka atau kulit yang sensitif. Kalian harus membersihkannya lagi dengan air
secepatnya untuk menghilangkan rasa perih. Itulah yang terbaik! Jika kalian sama sekali tidak bisa
mendapatkan cuka, kalian bisa menggunakan pengelap bayi. Tetapi, segera bersihkan dengan air,
dengan demikian tidak ada residu bahan kimia yang tertinggal.

Wejangan Guru
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Kasih adalah alat Komunikasi Terbaik
Oleh seorang siswa penetap di Hsihu, Formosa (Asal dalam bahasa Cina)

Pada tahun 1999, Guru dengan welas asih mengizinkan para siswa penetap di Hsihu pergi ke
Center Florida di Amerika Serikat untuk merayakan Festival Bulan Purnama. Pada waktu itu, ada
beberapa ekor kuda di Center. Di hari berlangsungnya Festival, para siswa penetap wanita tiba-tiba
menerima instruksi untuk mendandani kuda-kuda tersebut, karena Guru dan para pendamping-Nya
akan menunggangi kuda berkeliling Center untuk memberi kejutan yang menyenangkan kepada
semua orang. Saya takjub mendengar adanya kuda di sana. Saya segera melompat ke dalam mobil
yang membawa kami ke kandang. Tempatnya sederhana dan dihuni oleh beberapa ekor kuda.

Karena ingin tahu dan cinta kasih saya kepada hewan, saya dengan cepat mulai bekerja.
Waktunya sangat terbatas; dua atau tiga siswa penetap mengurus seekor kuda, dan ketika dekorasi
hampir selesai, kami diberitahu untuk bergegas karena waktu telah habis. Saya mencoba mengikat
sebuah simpul di bagian belakang kuda, tapi kuda tersebut sangat tinggi dan jauh dari jangkauan
saya. Saya mulai cemas! Pada saat itu, saya berbisik pada diri sendiri, ”Apa yang harus saya lakukan?
Saya hanya seorang yang kecil dan terlalu pendek. Bagaimana saya dapat melakukannya?” (diucapkan
dalam bahasa Cina) Segera sesudah saya berbisik, kuda itu menekukkan kaki belakangnya dan
merendahkan bagian belakang tubuhnya. Saya terpesona dan kegirangan, tapi saya segera
menyelesaikan pekerjaan saya. Tiba-tiba saya merasakan emosi yang sangat kuat seolah-olah ada
sesuatu yang mencair dan menghanyutkan, dan itu diikuti dengan aliran kebahagiaan yang terus-
menerus.

Sejak saat itu, Guru berulang kali berbicara tentang kesadaran rohani hewan dan cara yang
benar bagi manusia untuk hidup berdampingan dengan hewan. Bagaimanapun, hanya ketika kita
mengalami situasi nyata, maka barulah kita benar-benar mengerti bahwa komunikasi melalui cinta
kasih bisa menyelamatkan kehidupan hewan dalam keadaan darurat.

Setiap tahun selama musim migrasi burung, beberapa jenis burung langka muncul di Center
Hsihu. Di antaranya ada sejenis burung besar yang berburu mangsa dengan cakarnya. Suatu hari,
salah satu burung ini muncul di tempat tinggal kami. Ketika mencoba bersembunyi, ia tidak dapat
terbang dan begitulah ia pun terjatuh. Ia mungkin sakit atau terluka. Siswa penetap yang meng-
hampirinya diserang dengan paruh yang runcing dan panjang, dan dengan ganas menolak potongan
apel yang ditawarkan siswa penetap.

Saya teringat apa yang pernah Guru katakan bahwa kita bisa berkomunikasi dengan hewan
melalui telepati dan bentuk gambar. Maka saya mengirim sebuah pesan gambar dari batin saya

Dunia Satwa
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bahwa kami mencintainya dan
ingin membawanya berobat ke
dokter supaya dapat sembuh.
Setelah berkomunikasi dengan
burung itu, saya melangkah dan
mengangkatnya ke dalam
lengan saya. Burung itu
bersandar pada saya tanpa
melawan. Kami tempatkan ia
dalam sebuah kardus yang
dialasi dengan kain dan segera
membawanya ke Perkumpulan
Burung Liar. Burung itu tetap
tenang sepanjang perjalanan.
Ketua Perkumpulan Burung
Liar mendapati bahwa salah
satu cakar burung itu terluka
dan ia tidak dapat berburu untuk
beberapa hari terakhir sehingga
menjadi kelaparan dan lemah.
Setelah selesai dengan diag-
nosisnya, Bapak Ketua itu
dengan segera pergi membeli
makanan untuk burung itu dan
dengan optimis berkata bahwa
burung itu akan sembuh total.
Kini, saat saya teringat kembali
kejadian tersebut, jika kami
tidak mendengar ceramah Guru
tentang bagaimana menyam-
paikan cinta kasih dan bantuan
kepada hewan, maka kami tidak
dapat membantu burung liar ini
dan menyelamatkan hidupnya.

Cinta kasih saya kepada
dunia tumbuh setiap hari,
karena Kekuatan Guru, Metode
Quan Yin, dan Energi Ilahi
menembus segalanya, meng-
gabungkannya menjadi satu,
dan menghidupkan lebih dan
lebih lagi sumber cinta kasih
dan kegembiraan di dunia. Saya
mungkin telah mengarungi
jutaan kehidupan, tapi kehi-
dupan kali ini adalah yang
paling menyenangkan.

Berada di Jalur Rohani

Hadiah Kebahagiaan Setiap Hari
bagi Keluarga Quan Yin

Oleh Saudari-inisiat Gisela C. Leal, Maracaibo, Venezuela
(Asal dalam bahasa Spanyol)

Sejak bulan Mei 2003, ketika Maha Guru Ching Hai
memasuki kehidupan kami dan kami menerima hadiah langka dan
sangat berharga berupa inisiasi ke dalam meditasi Metode Quan
Yin, para anggota keluarga dan saya telah mengalami banyak
perubahan ketika kami bersama-sama mengikuti jalur spiritual yang
indah ini dan hidup harmonis hari demi hari.

Sebagai contoh, adik saya Johan telah membangkitkan
berbagai kemampuannya yang tidak pernah ia ketahui sebelumnya,
seperti kemampuan mereparasi peralatan listrik. Jadi, setiap hari
adalah hari yang bahagia bagi kami semua, karena kami dapat
melakukan semuanya sesuai dengan keinginan dan tetap bebas dari
dunia ini. Kebahagiaan sebagai anggota dari sebuah keluarga spiritual
yang besar dan menyadari kedudukan kita di alam semesta yang
mahaluas terkadang terasa sangat menakjubkan!

Metode Quan Yin adalah jalan yang saya harapkan agar
semua orang mengikutinya, dan pembebasan yang Guru berikan
kepada kita melalui hadiah yang istimewa ini tidak boleh kita sia-
siakan. Kita juga tidak boleh membiarkan hal-hal materi menjatuhkan
kita, terutama karena kita tahu bahwa Metode Quan Yin dapat
membawa kita keluar selamanya dari dunia yang fana ini. Hubungan
kita dengan Guru dan kasih tanpa syarat yang Beliau berikan kepada
kita sangatlah luar biasa sehingga kita ingin berada di dekat Beliau
dan saudara-saudari-inisiat kita setiap hari.

Alangkah menyenangkannya hidup ini jika kita tidak
mementingkan diri sendiri, dan tidak membiarkan hal yang egois
memengaruhi kita! Hal yang harus dilakukan pada kasus ini adalah
menabur benih-benih spiritual di Venezuela, seperti yang telah
dilakukan oleh para saudara-saudari kita di negara-negara yang lain.
Saya tahu bahwa ketika kita melakukannya, maka perang akan
berakhir ketika umat manusia menyadari bahwa kita semua adalah
anak dari Tuhan yang sama.

Guru, saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga atas
segala perubahan yang Guru berikan ke dalam kehidupan saya. Saya
tak akan pernah berhenti bersyukur kepada para inisiat yang
memperkenalkan kami kepada Metode Quan Yin. Terima kasih
kepada Tuhan dan juga setiap inisiat yang saya kenal. Sekali lagi,
terima kasih Guru karena telah masuk dan tetap berada dalam hidup
saya untuk selamanya.
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Acara TV Maha Guru Ching Hai

Serial Televisi

“Perjalanan Melalui Alam Estetis”
Siaran Nasional Bulanan di
i: Independent Television

Dilaporkan oleh Tim Hiburan, Los Angeles, Amerika Serikat
(Asal dalam bahasa Inggris)

Dengan berkah Guru, acara televisi
“Perjalanan Melalui Alam Estetis” kini disiarkan
setiap hari Minggu pertama dan ketiga setiap
bulannya. Siaran ini dapat disaksikan di 50 negara
bagian Amerika di i: Independent Television
(dahulunya PAX). Program ini dimulai tanggal 19
Maret 2006 dengan menyiarkan bagian 1 dari 4
seri program khusus Afrika: Halaman Belakang
Tuhan.

Jam 4:30 sore hari Minggu merupakan
salah satu jam tayang yang paling disukai oleh
pemirsa. Dengan pengaturan Tuhan yang sem-
purna, direktur acara i: memberikan waktu ini
untuk serial televisi Guru karena banyaknya
tanggapan positif terhadap acara terdahulu yang
telah ditayangkan: “Pahlawan Sejati” dan
“Pencari Kedamaian.”

Setelah menerima berita bagus tersebut,
saudara dan saudari di Amerika segera bekerja

sama dengan rekan-rekan inisiat di Formosa.
Kampanye nasional dimulai dengan memasang
pengumuman di semua surat kabar utama dan
beberapa surat kabar internasional. Beberapa situs
internet dari Asosiasi kita juga mengumumkan
acara yang segera akan disiarkan. Di seluruh
pelosok, anggota Asosiasi membagikan kartu pos
tentang pertunjukan tersebut bersama dengan
brosur ‘Cara Hidup Alternatif.’ Segera setelah
terbitnya pengumuman, panggilan telepon mulai
berdatangan dari seluruh penjuru Amerika Serikat
dan juga dari Kanada. Acara ini juga dapat
ditonton di daerah tertentu di Kanada dan
Meksiko yang berbatasan dengan Amerika
Serikat (daerah yang masih terjangkau jaringan
kerja satelit).

Setelah seri pertama dari acara tersebut
ditayangkan pada tanggal 19 Maret, telepon
segera berdering. Sejumlah penelepon
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terpesona dengan ajaran Guru dalam episode
pertama dari acara televisi tersebut. Sebuah
percakapan mengesankan terjadi dengan
seorang wanita dari Idaho. Dengan penuh
harapan dan ketulusan, dia menyampaikan
bahwa dia hanya menginginkan rekaman dari
ceramah Guru saja. “Sebuah buku contoh akan
menyenangkan, tetapi apakah di dalamnya
terdapat salinan dari ‘Afrika: Halaman
Belakang Tuhan?’ Saya ingin membaca kata-
kata Beliau yang persis dalam episode ini!
Sangat bagus. Saya ingin yang ini, saya ingin
yang ini!” Cara dia berbicara sangatlah serius,
seperti seorang bocah yang menginginkan
hadiah kesukaannya. Pria lain bertanya apakah
akan ada “tayangan ulang” pada seri pertama.
Dia tidak dapat menonton acara ini pada waktu
ditayangkan dan mengatakan bahwa dia
sungguh ingin menontonnya. Maka, dia
meminta informasi untuk membeli DVD atau
VHS semua koleksi dari bagian 1-4, walaupun
dia belum pernah menonton seri 1 sekalipun!

Seorang pria yang menelepon dari
California Selatan ingin tahu lebih banyak tentang
ajaran Guru. Dengan suara sedih dia mengatakan
bahwa dia akan segera pindah ke negara bagian
lain dan tidak akan bisa menonton sisa dari acara
tersebut. Namun, dia menjadi gembira setelah
mendengar bahwa “Perjalanan Melalui Alam
Estetis” disiarkan secara nasional dan dia juga
bisa menontonnya di Florida.

Seorang wanita India yang menelepon
dari California mengatakan bahwa dia pernah
mendengarkan ceramah orang-orang suci di
seluruh dunia, namun ketika dia mendengar suara
Guru, dia berkata, ”Saya tahu ini adalah hal yang
sejati!” Dia tidak tahu kenapa, tetapi dia merasa
bahwa suara Guru dapat menembus dirinya.
Anggota Asosiasi menjawab sebuah pertanyaan
darinya, ”Maha Guru Ching Hai menyampaikan
pesan-Nya langsung kepada sasaran,” dan wanita
tersebut dengan spontan menjawab, “Ya, Tuhan
juga begitu!”

Dari Indiana, seorang produser wanita
dari empat acara televisi lokal menelepon untuk
minta izin memasukkan acara Afrika ini dalam
berbagai pertunjukannya. Dia mengatakan bahwa

ketika pertama kali melihat pengumuman di surat
kabar, dia tahu bahwa ini adalah sesuatu yang
harus dibagi dengan orang lain. Setelah  me-
nonton acara tersebut, dia mengatakan bahwa
pesan Guru sangatlah positif dan akan sangat
menakjubkan jika ia mempunyai kesempatan
untuk berbagi dengan lebih banyak orang melalui
pertunjukannya.

Saluran televisi i juga menayangkan
promosi gratis selama 30 detik untuk
“Perjalanan Melalui Alam Estetis” setiap hari
untuk mengingatkan pemirsa tentang acara
tersebut. Malam sebelum ditayangkan seri
pertama, seorang wanita telah melihat sebuah
klip singkat dari ceramah Guru. Di dalam klip
tersebut Guru mengatakan, “Sangatlah
sederhana, bahkan kita semua dapat me-
lakukannya, karena kita semua adalah Tuhan.
Hanya saja kita melihat ke arah yang berbeda,
itu saja. Dan Saya bisa memberi tahu ke arah
mana Anda harus melihat.” Wanita tersebut
mengatakan bahwa dia merasakan suatu energi
yang datang dari Guru pada saat itu. Ia
kemudian berkata, “Setelah mendengar kata-
kata Beliau, saya sadar bahwa saya harus
menunda kegiatan lainnya dan menonton acara
ini.” Pemirsa lainnya bahkan mengungkapkan
bahwa kata-kata Guru merupakan “Kebenaran
Sejati, sungguh Kebenaran Sejati!”

Orang-orang juga sangat tersentuh ketika
melihat laporan khusus tentang usaha pertolongan
yang tepat waktu terhadap para korban angin
Topan Katrina dan Rita. Bagian ini termasuk
liputan dari stasiun berita ABC yang mengulas
tentang bantuan Asosiasi kita yang menolong para
pengungsi banjir.

Puncak dari seri pertama menampilkan
nyanyian indah Guru dalam lagu perdananya
yang berjudul, “Mimpi di Malam Hari,” sebuah
puisi yang ditulis Beliau pada masa muda-Nya.
Lagu ini adalah salah satu kidung yang
dinyanyikan-Nya dengan spontan pada saat
mendapatkan ilham Surgawi. Pada saat Guru
bernyanyi atau membaca puisi, Beliau men-
jiwai syairnya dengan sepenuh hati. Oleh
karena itu, ketika orang mendengar suara-Nya
yang merdu, mereka tersentuh hingga ke dalam

Acara TV Maha Guru Ching Hai
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sanubarinya.
Banyak pemirsa yang ingin membeli CD

dari nyanyian Guru. Hal yang sangat menak-
jubkan adalah: mereka merupakan orang-orang
Eropa sedangkan lagu tersebut dinyanyikan
dalam bahasa Au Lac! Seorang pria Amerika yang
terpesona menelepon dan bertanya, “Maaf,
apakah kalian mempunyai CD dari lagu “Mimpi
di Malam Hari?” Dia tidak mengenal Guru
sebelumnya tetapi ketika mendengar lagu Beliau
dan membaca teks bahasa Inggris dari liriknya,
dia ingin segera membeli CD-nya. Kami sungguh
menjadi saksi bagaimana berkah Guru diberikan
kepada para makhluk hidup dengan berbagai cara
– melalui ceramah, musik, puisi, seni, dan desain
perhiasan untuk menjangkau masyarakat dari
berbagai bangsa.

Di akhir acara, brosur ‘Cara Hidup
Alternatif’ juga ditayangkan, dengan demikian
brosur itu bisa menjangkau jutaan pemirsa di
seluruh Amerika. Brosur ini kelak akan menjadi
bagian dari setiap acara secara terus-menerus.
Dengan demikian kita dapat terus menyadarkan
masyarakat agar beralih ke pola makan yang
penuh kasih. Para penelepon menanyakan tentang
brosur tersebut dan meminta informasi lebih
banyak tentang itu. Melalui media televisi, pesan
Guru menjangkau masyarakat umum dalam
jumlah yang besar.

Di dalam kehidupan masyarakat yang
sibuk seperti sekarang ini, orang jarang
menyisihkan waktunya untuk menelepon dan
berkomentar tentang acara televisi. Jadi, sungguh
mengharukan ketika mendengar banyak pemirsa
yang secara antusias menelepon dan memberikan
tanggapan yang positif.

Saudara dan saudari dengan keahlian
teknisnya juga telah membuat program ini
tersedia di jaringan internet sehingga ajaran

Guru yang berharga dapat dijangkau oleh lebih
banyak orang. Bagi mereka yang belum
menonton pertunjukan tersebut atau ingin
menonton ulang, sekarang dapat menontonnya
melalui Internet di waktu senggang mereka di
www.peacethrumusic.com atau www.
godsdirectcontact.org.

Hanya dari penayangan “Pahlawan
Sejati” dan “Pencari Kedamaian” saja, sudah ada
peningkatan jumlah pemirsa untuk acara Guru.
Sekarang, acara “Perjalanan Melalui Alam
Estetis” telah dijadwalkan sebagai serial tetap
pada jaringan nasional. Masyarakat juga telah
mempunyai jadwal yang pasti untuk menonton
acara tersebut. Hal ini tentu akan memudahkan
banyak orang untuk dapat mengikuti keindahan
dan Kebenaran dari ajaran Guru. Sesungguhnya,
banyak orang yang tidak sabar untuk menonton
tayangan berikutnya.

Dalam ceramah Beliau di acara serial
Afrika ini, Guru menyatakan, “Jika kesadaran kita
telah terbangun dan terangkat lebih tinggi, maka
bumi kita akan lebih cerah. Akan tetapi, jika kita
terus berperilaku seperti kebiasaan kita sekarang
ini, atau bahkan lebih parah, maka akibatnya tentu
sudah jelas. Kitalah yang menentukan masa depan
kita sendiri. Tidak ada milenium kecuali saat ini;
kitalah yang menentukannya sekarang.” Ber-
dasarkan tanggapan positif dari para penelepon,
dunia ini seolah-olah benar-benar siap untuk
terangkat ke kesadaran yang lebih tinggi melalui
anugerah dan kasih Guru.

Kami dengan tulus berterima kasih
kepada Guru atas kesempatan untuk berbagi
ceramah dan kasih-Mu dengan umat manusia,
serta berkah Beliau yang senantiasa membimbing
setiap langkah dalam perjalanan rohani kami. Ini
merupakan suatu kesempatan yang menye-
nangkan. Terima kasih Guru.

Catatan:
Serial televisi “Perjalanan Melalui Alam Estetis” ditayangkan secara nasional
setiap hari Minggu pertama dan ketiga setiap bulannya di i: Independent Tele-
vision pada pukul 4:30 sore. Acara ini juga ditayangkan di California Selatan
melalui KSCI Kanal 18 setiap Sabtu sore pada pukul 5:30 waktu setempat.

Acara TV Maha Guru Ching Hai
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Zaman Vegetarian

Pengungkapan Cerita: Meatrix
Oleh Saudara-inisiat Alistair Dark, Center Brisbane,

Australia (Asal dalam bahasa Inggris)

Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering
tidak menyadari hal-hal yang terjadi tanpa ulasan pers
atau keterlibatan masyarakat umum. Oleh karena itu,
kita tidak mampu memecahkan masalah-masalah yang
tidak kita ketahui keberadaannya. Akan tetapi, situasi
ini sedang membaik berkat inisiatif dan kecerdasan
dari makhluk-makhluk suci yang bermekaran di
seluruh dunia.

“Selamat datang ke Meatrix, dusta kepada diri kita sendiri tentang dari mana asal makanan kita,”
kata Moopheous, seekor sapi dengan setelan pakaian hitam dan kacamata gelap, kepada Leo, seekor babi
dengan hidungnya di dalam bak. Siapa saja yang telah menonton film paling populer di tahun 1997, "The
Matrix", akan segera mengenal parodi ini. Film ini menjelaskan sebuah gambaran masa depan di mana
manusia hidup dalam sebuah dunia buatan, ‘Matrix’. Bagi mereka kelihatannya nyata, tapi di luar Matrix
mereka sebenarnya digunakan sebagai baterai bagi 'mesin-mesin' cerdas tapi tanpa jiwa ini. Sama halnya,
Meatrix adalah suatu realitas buatan, berdasarkan kepercayaan bahwa hewan-hewan yang kita andalkan
sebagai makanan, hidup dengan nyaman, makan rumput di padang rumput di bawah cahaya matahari.

Meatrix, sebuah film animasi singkat, yang dibuat oleh freerangegraphics.com, merupakan suatu
contoh bagus dari beberapa jiwa 'kecil' yang berinisiatif memajukan kesadaran mengenai hal-hal di bawah
permukaan tentang apa yang biasanya kita tahu. Seorang teman vegetarian mengirimi saya email rujukannya
di tahun 2004, dan karena itulah saya kemudian tersadar bagaimana pabrik peternakan tersebar dengan
luas dan mengapa kita harus prihatin tentang hal itu.

Pengaruh Meatrix sejak mulai beredar di tahun 2002 sungguh fantastis. Ia bahkan memenangkan
sejumlah penghargaan Internet seperti penghargaan Webby, EMA, Interactive, serta penghargaan lainnya.
Kini ada sebuah film lanjutannya yang khusus menyangkut peternakan susu pabrik. Sebagaimana serial
ketiga dari film populer Matrix disebut Matrix: Revolutions (Revolusi), lanjutan dari Meatrix disebut
Meatrix II: Revolting (Pemberontakan).

Disajikan dalam bentuk animasi Flash (semacam film kartun di Internet) yang mudah dicerna,
Meatrix menyatakan maksudnya dengan cepat dan jelas. Kesimpulannya adalah bahwa konsumen memiliki
kekuatan yang sesungguhnya – suatu hal yang harus kita semua ingat. Seorang saudara baru-baru ini
membuat saya tersadar bahwa pilihan-pilihan belanja kita sama kuatnya dengan pungutan suara.

Satu-satunya aspek yang sangat tidak menguntungkan dari Meatrix adalah ia sebenarnya tidak
mempromosikan paham vegetarian. Di akhir film itu ada sebuah halaman web yang mempromosikan
peternakan-peternakan keluarga yang menjual telur dan daging. Jadi, walaupun Meatrix mendorong orang
untuk melihat ke bawah permukaan dari praktik-praktik sehari-hari yang bisa memengaruhi kehidupan
banyak orang, ia tidak menyingkap kebenaran yang sesungguhnya, yaitu bahwa pembunuhan hewan
sama sekali tak dapat diterima, bukan hanya cara pembunuhan yang dilakukan di peternakan pabrik.
Saya berharap agar dunia kita akan terangkat ke tingkatan yang lebih tinggi dengan kesadaran global
yang berlandaskan cinta dan belas kasih sehingga segala perlakuan kejam terhadap hewan dan pembunuhan
akan lenyap.

Untuk menonton film tersebut, silakan menjelajah ke:
http://www.themeatrix.com dan http://www.themeatrix2.com.
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Texas terkenal dengan koboi-koboinya yang
bercelana jin biru, topi besar, dan ikat pinggang kulit
dengan gesper besar. Orang-orang Texas juga
dikenal sebagai pemakan daging dalam jumlah yang
besar. Maka, ketika lima orang petugas pemadam
kebakaran di ibu kota negara bagian Austin beralih
ke diet vegetarian, hal ini bagaikan sebuah kejutan
besar bagi penduduk setempat, begitu pula bagi
media di seluruh Amerika.

Menurut situs mereka, www.engine2.org,
saat ini di kota Austin ”… wanita-wanita dalam
BMW berhenti di samping mobil-mobil pemadam
kebakaran, menanyakan apakah mereka adalah
petugas pemadam kebakaran yang vegetarian.
Mereka pun kecewa jika mereka mendapatkan
jawaban, “Bukan, mereka ada di Engine 2.”

Sebuah restoran setempat menciptakan
semacam hidangan utama dengan nama mereka:
“Roti Lapis Veggie Engine 2.” Selain itu, Ma-
syarakat bagi Perlakuan Etis terhadap Hewan
(PETA)  memberi mereka penghargaan “Pemadam
Kebakaran Ramah Hewan Tahun ini.“

Semuanya dimulai dengan tes kolesterol
rutin. Asosiasi Jantung Amerika menggolongkan
setiap orang dengan tingkat 240 mg atau lebih
sebagai berisiko tinggi. Rae, spesialis yang baru
berumur 37 tahun, mendapati bahwa kolesterolnya
344. Semua anggota keluarganya yang pria telah

meninggal karena penyakit jantung
sebelum usia 60 kecuali ayahnya yang
selamat setelah menderita serangan

jantung dan kemudian menjalani
operasi bedah pintas tiga
koroner (operasi triple

bypass) di pertengahan usia ke-50.
Setelah mendengar hasil tes darah itu,

anggota pemadam kebakaran lainnya, Spesialis
Esselstyn, 43, meyakinkan Rae untuk beralih ke diet
vegetarian. Esselstyn telah menjadi atlet triatlon
profesional selama sepuluh tahun sebelum ber-
gabung dengan pos pemadam kebakaran di tahun
1997. Ia menjadi seorang vegetarian pada tahun
1986 dan menjadi seorang vegan di tahun 2002.
Ayah Esselstyn, Dr. Caldwell B. Esselstyn Junior
adalah seorang ahli bedah umum di Klinik
Cleveland. Klinik ini disebut oleh U.S. News &
World Report (Berita dan Laporan Dunia Amerika
Serikat) sebagai salah satu dari empat rumah sakit
nasional yang utama. [1] Dr. Esselstyn melakukan
suatu percobaan selama 12 tahun pada pasien yang
didiagnosis mengidap penyakit jantung mematikan.

Studi menunjukkan bahwa “…Sekalipun
semua orang Amerika menjaga kolesterol mereka
di bawah 200 mg/dL, sebagaimana dianjurkan oleh
Asosiasi Jantung Amerika, jutaan orang akan tetap
terkena penyakit arteri koroner.” Studi menyim-
pulkan bahwa, selain harus menjaga tingkat
kolesterol yang rendah, ”diet berdasarkan tumbuhan
dengan kurang dari 10% lemak akan mencegah
berkembangnya penyakit koroner, menghentikan
perkembangan penyakit tersebut, dan bahkan
menyembuhkan penyakit pada banyak pasien.” [2]

Untuk membantu temannya sesama petugas
pemadam kebakaran dalam melakukan peralihan,
Esselstyn menciptakan makanan vegetarian lezat
yang di antaranya termasuk enchilada “Paul Mc
Cartney” dengan bayam dan jamur portobello.
Setelah mencicipinya, seorang petugas lainnya

Petugas Pemadam Kebakaran Mulai Bervegetarian
Oleh Vincent Nguyen, Center Virginia, AS (Asal dalam bahasa Inggris)

Zaman Vegetarian
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berhasil diyakinkan: Letnan Scott Walters juga
beralih ke diet vegetarian.

Berikutnya, Walters yang baru bervege-
tarian, membuat puding coklat tahu dan mem-
berikannya ke temannya yang hingga waktu itu
dikenal sebagai “pembenci vegetarian.” Ini meya-
kinkannya untuk menjadi seorang vegetarian. Saat
ini, kelima orang anggota tim Engine 2 - James Rae,
Rip Esselstyn, Matt Moore, Derick Zweerneman,
dan Scott Walters - merupakan vegetarian. Apa yang
telah mereka lakukan menjadi perhatian banyak
warga Austin begitu juga media di Amerika Serikat.

Mengenai diet vegannya, Esselstyn menga-
takan, ”Demi kasih-sayang dan demi lingkungan,
inilah cara terbaik untuk dilakukan. Sungguh konyol

kalau menyangka bahwa babi atau sapi atau ayam
tak punya perasaan lebih daripada anjing atau kucing
kalian.“ Ia juga menjelaskan bahwa praktik
peternakan sangat tidak manusiawi dan merusak
lingkungan.

Selain merasa lebih baik sejak beralih ke
diet vegetarian, Rae mendapati bahwa kolesterol
darahnya turun menjadi 196.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi:
http://www.engine2.org/site/index.php?option=

com_content&task=view&id=19&Itemid=13
Referensi:
1 http://www.clevelandclinic.org/
2 http://www.vegsource.com/esselstyn/moderation_

kills.htm

Penyelesaian untuk Krisis Energi:
Bahan Bakar Altenatif dan Diet Vegetarian

Oleh Grup Berita Florida (Asal dalam bahasa Inggris)

Mengikuti diet vegetarian bahkan lebih efektif dalam mengurangi
emisi rumah kaca daripada mengendarai sebuah kendaraan listrik hibrida,
menurut sebuah karya tulis yang diterbitkan pada tanggal 12 April 2006
di Earth Interactions, sebuah jurnal dari Persatuan Geofisika Amerika.
Profesor Gidon Eshel dan Pamela Martin dari Universitas Chicago
menyimpulkan bahwa mengikuti diet vegan mengurangi emisi CO2
sebanyak 1,5 ton tiap tahun, dibanding 1 ton yang dihemat bila berpindah
dari sebuah mobil biasa (Toyota Camry) ke sebuah mobil hibrida (Toyota
Prius). [1]

Hal yang sangat mengejutkan pada penelitian adalah biaya energi dari memakan ikan hampir
sama besarnya dengan makan daging merah. Ini karena biaya yang sangat besar dari menjaring ikan di
kapal. Di antara para ahli biologi, ikan dan daging sering dianggap “protein murah” bagi hewan pemangsa.
Tetapi, hal sebaliknya berlaku bagi produksi makanan manusia. Untuk manusia, efisiensi energi (energi
keluaran dibagi dengan energi masukan) dari protein udang, misalnya, adalah 0.5%, dibanding 510%
untuk gandum. Produk-produk hewani lainnya jatuh dalam kisaran 3%. Ini baru menyangkut protein dan
belum termasuk nutrisi lainnya; dan dalam hal ini buah-buahan dan sayuran adalah sumber-sumber yang
jauh lebih efisien. [2]

Para peneliti menegaskan bahwa studi mereka belum memperhitungkan biaya energi jangka
panjang yang sangat besar sehubungan dengan pemakaian sumber-sumber daya alam seperti air dalam
produksi daging. Dr. Eshel menyimpulkan, "Kami katakan bahwa semakin Anda sanggup menjalankan
diet vegan dan semakin jauh dari makanan berdaging, maka semakin baik bagi planet ini.

Dr. Pamela Martin and Dr. Gidon
Eshel dari Universitas Chicago
mendiskusikan masalah energi

sambil menikmati makanan
vegetarian.

Zaman Vegetarian

Referensi:
1 http://www.eurekalert.org/pub_releases/2006-04/uoc-svd041306.php
2 http://constructal.blogspot.com/2006/03/greens-eat-greens.html
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Aktor & Direktur Film
Anne Hathaway (aktris Amerika), Christine Kaufmann (aktris Austria dan penulis kecantikan
dan kesehatan), Clint Eastwood (aktor dan pengarah film Amerika), Gillian Anderson (aktris
Amerika), Jamie Lee Curtis (aktris Amerika), Lynda Stoner (aktris dan aktivis hak binatang Aus-
tralia), Monica Weinzettl (aktris Austria, pelatih kebugaran dan penggemar sepeda gunung kelas
dunia), Oliver Stone (produser dan pengarah film Amerika), Willem Dafoe (aktor Amerika), Will-
iam Shatner (aktor Amerika), Brooke Shields (aktris Amerika), Edoardo De Filippo (aktor dan
penulis Italia), Giorgio Albertazzi (aktor Italia), Pino Caruso (aktor teater Italia).

Tokoh Kesehatan & Kebugaran
Dr. Chiu-Nan Lai (Orang Cina, Pendiri Cahaya Lapis Lazuli).

Model
Annalise Braakensiek (Supermodel Australia), Sylvi Bódy (Foto model Hungaria).

Tokoh Filsafat & Rohani
Edmond Bordeaux Székely (filsuf, ahli bahasa dan penulis rohani Hungaria), Lucius Annaeus
Seneca (filsuf Roma), Uri Geller (peramal Israel), Giordano Bruno (filsuf Italia), Lucio Anneo
Seneca (filsuf, politikus dan penulis Roma), Martinetti Piero (filsuf Italia).

Politikus, Negarawan, dan Aktivis
Madeleine Petrovic (Pemimpin Partai Hijau Austria), Alfred Deakin (Perdana Menteri kedua Aus-
tralia), Rosa Parks (penjahit wanita dan aktivis hak-hak sipil Amerika), Peace Pilgrim (1908-
1981, nama sebenarnya - tidak diketahui; seorang wanita berambut perak menyebut dirinya hanya
“Peziarah Damai (Peace Pilgrim)” berjalan lebih dari 25.000 mil dari tahun 1953 hingga 1981
untuk suatu perjalanan ziarah bagi perdamaian), Marco Tullio Cicerone (politikus, ahli pidato dan
penulis Roma), Lucio Quinzio Cincinnato (jenderal dan politikus Roma), Marcus Aurelius (kaisar
Roma), Mazzini Giuseppe (patriot Italia), Plinio Caio Secondo (pejabat dan sarjana Roma).

Ilmuwan, Penemu & Insinyur
Albert Szentgyörgyi (pemenang Nobel atas penemuan vitamin C dari Hungaria), Alexander von
Humboldt (pakar alam dan penjelajah Jerman), Giorgio Celli (ilmuwan serangga, profesor dan
penyair Italia), Margherita Hack (astronom, penulis, dan politikus Italia), Mario Tozzi (geolog
dan klimatolog Italia).

Penyanyi, Penari & Musisi
Anastasia Volochkova (penari balet Rusia), András Laár (penyanyi Hungaria), Bonnie Raitt
(penulis lagu dan penyanyi Amerika), Carl Friedberg (pianis Jerman), Donovan Philips Leitch
(penyanyi dan penulis lagu Skotlandia), Dóra Laki & Levente Szönyi (juara dunia “tarian Salsa”
berulang kali dari Hungaria), Erykah Badu (penyanyi, aktris dan penggubah lagu Amerika; nomine

Sambungan Daftar
Tokoh Vegan dan Vegetarian Sedunia

Zaman Vegetarian
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Penghargaan Grammy), India Arie (penyanyi Amerika, dua kali pemenang Penghargaan Grammy),
Josef Brown (penari balet Australia dan anggota dari grup hak-hak binatang, Kebebasan Hewan),
Katalin Pitti (penyanyi opera Hungaria), Katica Illényi (pemain biola Hungaria), Klári Katona
(penyanyi pop Hungaria), Lindsay McDougall (gitaris Australia), Maurice Ravel (penggubah lagu
Prancis), Percy Grainger (penggubah lagu dan pianis Australia), Peter (Blackie) Black (penyanyi
dan gitaris Australia), Reinhard Mey (penyanyi dan penulis lagu Jerman), Sándor Révész (penyanyi
Hungaria), Suzanne Vega (penyanyi dan penulis lagu Amerika), Thomas D (Thomas Durr, musisi
Jerman), Gianni Morandi (penyanyi pop Italia), Jovanotti (penyanyi pop Italia), Niccolò Paganini
(pemain biola dan penggubah lagu Italia), Sergiu Celibidache (pemimpin orkes Roma; guru Zen).

Tokoh Olahraga
Christoph Sieber (juara selancar Olimpiade dari Austria), Greg Chappell (olahragawan dan pemain
kriket internasional Australia), István Sipos (pemegang rekor dunia dari Hungaria dalam ultramaraton
& lari jarak jauh), Murray Rose (perenang Australia, pemenang empat kali medali emas di
Olimpiade), Peter Brock (pembalap mobil dan aktivis hak-hak binatang Australia), Rita Köbán
(pemenang medali Olimpiade dua kali dan enam kali juara dunia olahraga kayak dari Hungaria),
Robert Hazeley (binaragawan Inggris).

Tokoh Televisi
Tamás Vitray (komentator TV Hungaria), Adriano Celentano (penyanyi dan pembawa acara TV
Italia), Marco Columbro (pembawa acara TV Italia), Red Ronnie (pembawa acara TV Italia).

Penulis, Artis & Penyair
Coral Hull (penulis dan aktivis hak-hak binatang Australia), Hans Christian Andersen (penulis
dan penyair Denmark), John Kinsella (penyair Australia), Jonathan Safran Foer (penulis Amerika),
Rainer Maria Rilke (penulis dan penyair Austria), Róbert Dolák-Saly (penulis dan pelawak
Hungaria), Vidiadhar Surajprasad Naipaul (novelis Inggris kelahiran Trinidad), Wei Wang (pelukis
dan penyair Cina), Decimo Giunio Giovenale (penyair satire Roma), Alberto Moravia (penulis
Italia), Orazio Flacco Quinto (penyair Roma), Publio Ovidio Nasone (penyair dan penulis Roma),
Roberto Gervaso (penulis Italia), Tito Lucrezio Caro (penyair dan filsuf Roma), Tiziano Vecellio
(pelukis Italia), Virgilio Marone Publio (penyair Roma).

Jurnalis
Ugo Ceronetti (jurnalis Italia).

Praktisi Pengobatan
Umberto Veronesi (onkolog dan mantan Menteri Kesehatan Italia).

Sarjana & Pendidik
Aldo Capitini (filsuf dan penulis Italia), Maria Montessori (pendidik dan dokter Italia).

Untuk melihat lebih banyak lagi daftar Tokoh Vegan dan Vegetarian Sedunia (yang bisa
juga Anda sortir berdasarkan kebangsaan atau profesi), silakan kunjungi

 http://AL.Godsdirectcontact.org.tw/vg-vip

Zaman Vegetarian



Majalah Berita Maha Guru Ching Hai No 16762

Laporan dari Iran

Nabi Mendatang Sudah Datang!
Oleh Saudari-inisiat Sufi Banu, Vienna, Austria (Asal dalam bahasa Inggris)

Di pagi hari tanggal 31 Maret, Tahun Emas
3 (2006), gempa bumi mengguncang bagian barat
Iran yang dipenuhi oleh desa-desa kecil. Karena
konstruksi rumah-rumah desa sangat buruk, tanpa
besi ataupun baja sebagai pendukung, maka 30-
100% rumah di 300 desa sekitar pusat gempa rusak
parah.

Berita baiknya adalah pada malam yang
sama, banyak gempa bumi kecil yang menggoyang
wilayah ini sebelum gempa yang besar terjadi.
Karena itu, wali kota sempat memperingatkan
penduduk melalui radio dan TV. Dia menyebar
mobil-mobil dengan pengeras suara ke desa-desa
untuk memperingatkan penduduk. Dia juga men-
dorong mereka untuk tidur di luar rumah malam
itu. Banyak orang yang mengikuti instruksinya dan
tidur di luar meskipun cuaca cukup dingin. Hasilnya,
walaupun kerusakan sangat besar, hanya sedikit
orang yang meninggal.

Di pagi hari tanggal 2 April, para inisiat
pergi ke wilayah tersebut untuk mengumpulkan
informasi mengenai barang-barang yang diperlukan
untuk membantu korban bencana. Karena kami
tidak mengenal siapa pun yang tinggal di wilayah
bencana, seorang saudari inisiat menyarankan untuk
menghubungi seseorang yang tinggal di dekat
tempat tersebut, meskipun saudari ini tidak me-
ngenal orang tersebut secara pribadi.

Begitu tiba, kami menghubungi orang itu,
yang sebelumnya telah mendapat informasi bahwa
kami akan datang membawa bantuan untuk
korban gempa bumi. Dia dan keluarganya
menyambut kami dengan hangat dan me-
nawarkan akomodasi di rumahnya untuk kami.
Tempat tinggalnya yang terletak di kota tidak
hancur. Belakangan kami tahu bahwa tuan
rumah yang ramah itu sungguh orang yang baik
yang dapat membantu kami dalam hal ini.

Dengan posisinya sebagai petani kaya, ia sangat
kenal dengan wilayah sekitar dan segera sesudah
gempa bumi, ia dengan sukarela menyelidiki semua
desa yang berdekatan untuk menentukan daerah
mana yang paling membutuhkan pertolongan.

Setelah kedatangan kami, ia mengajak kami
ke desa yang rusak paling parah. Dia juga memiliki
banyak informasi tentang keperluan yang paling
dibutuhkan oleh warga desa. Ia memiliki hati yang
bersih serta terus bekerja siang dan malam. Kami
mengumpulkan informasi tentang kerusakan di desa
itu selama satu hari, kemudian menyampaikannya
kepada para inisiat lain yang berada di Teheran (ibu
kota), dengan demikian mereka dapat membeli
barang-barang yang diperlukan serta meng-
angkutnya ke wilayah bencana. Karena memerlukan
satu setengah hari untuk membeli dan mengangkut
semua barang bantuan, maka kami membeli 6.000
botol air terlebih dahulu dari kota yang terdekat pada
hari berikutnya, yaitu tanggal 3 April. Botol air itu
kemudian dibagikan ke desa yang sistem pipa airnya
telah rusak. Orang-orang di daerah itu sangat me-
merlukan air bersih untuk menghindari penyakit.

Setelah semuanya dibeli, kami menyiapkan
tas-tas besar dengan semua barang yang diperlukan
oleh orang-orang yang kurang beruntung ini. Berkat
kemurahan Tuhan, kami menerima bantuan dari
semua pihak. Keluarga, tetangga, serta sahabat dari
tuan rumah datang membantu, dan dengan tiba-tiba
tim mempunyai sekitar 40 orang yang turut

Kasih dalam Tindakan
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Kasih dalam Tindakan

membantu pekerjaan ini, dengan
demikian segalanya dapat berjalan
dengan cepat. Sebagai tambahan,
ada dua pabrik yang meminjamkan
dua truknya dengan gratis. Truk ini
kemudian diisi dan dibawa menuju
tempat bencana.

Saat kami berada di sana,
dua tim saling berhubungan dengan telepon
genggam dan mengatur jalur truk untuk digunakan
oleh tim distribusi. Dengan cara ini kami tidak
kehilangan waktu. Setelah membagikan 1000
kantong barang bantuan, kami kemudian mulai
membagikan plastik gulung yang besar untuk
melindungi pengungsi dari hujan dan dingin. Pada
hari terakhir, tanggal 7 April, kami selesai mem-
bagikan semuanya termasuk selimut hangat.

Semuanya sangat berterima kasih kepada
kami atas bantuan yang diberikan. Ketika orang
bertanya dari mana kami berasal, kadang kami
menjelaskan bahwa bantuan ini berasal dari seorang
wanita yang tinggal di luar negeri; wanita ini selalu
melakukan pekerjaan sosial. Mereka semua sangat
heran karena ada seorang wanita asing yang masih
memikirkan mereka. Mereka kemudian meminta
kami agar menyampaikan rasa terima kasih mereka
kepada wanita tersebut.

Suatu cerita yang mengagumkan muncul
selama kami berada di sana. Pada hari pertama, sang
tuan rumah dan istrinya yang beragama Islam sangat
heran ketika mereka mengetahui bahwa kami semua
tidak makan daging. Karena vegetarian adalah kata
yang tidak dikenal di antara orang Iran, dan mereka
tidak mengerti mengapa kami bervegetarian. Setelah
kami memberi alasan yang singkat, tuan rumah itu
berkata: “Tetapi saya sangat menikmati saat
membunuh domba dan memotong kepalanya
dengan tangan sendiri. Dulu saya bahkan seorang
pemburu.” Setelah mendengar hal ini, saya kemu-
dian berpikir bahwa dia adalah orang yang tidak
dapat diharapkan dan tak akan bermanfaat jika
berbicara tentang hal ini kepadanya. Tetapi, salah

satu tetangga yang hadir sangat
tertarik dan mengajukan banyak
pertanyaan, jadi pada saat itu kami
menjelaskan topik vegetarian secara
mendalam.

Saat kami sedang berbin-
cang-bincang, tuan rumah kami
lebih banyak diam. Akan tetapi,

tiba-tiba ia memungut seekor semut yang berjalan
di celana anaknya dan membawanya ke halaman
belakang untuk dibebaskan. Setelah kembali, ia
berkata: “Sekarang saya tak dapat membunuh semut
ini lagi.” Karena ia berbicara sambil tersenyum,
maka kami berpikir bahwa ia sedang bercanda
dengan kami. Akan tetapi, di hari berikutnya ia
memberitahu kami bahwa ia ingin menjadi vege-
tarian. Sekali lagi kami berpikir bahwa ia tidak
mungkin seserius itu; akan tetapi, kami sangat
terkejut saat melihat ia tidak memakan daging pada
saat makan siang. Sore itu, ia berkata bahwa ia tidak
ingin makan telur lagi. Ketika itu saya mulai
menyadari bahwa ia bersungguh-sungguh. Ia
kemudian berkata: “Semua yang kalian katakan
sangatlah benar.” Ia kemudian mulai bertanya
tentang meditasi dan hal yang lainnya kapan pun ia
mempunyai kesempatan, terutama saat kami sedang
dalam kendaraan menuju wilayah bencana. Pada
hari ketiga, ia belajar Metode Kemudahan dan
sangat bersemangat untuk terus belajar sebanyak
mungkin saat kami tinggal di rumahnya. Istrinya
juga sangat gembira saat mengetahui bahwa ia ingin
bervegetarian. Ia berkata: “Saya pikir ini sangat baik
untuk dirinya.” Ia melarang anak laki-lakinya untuk
membunuh seekor semut, “Kita tidak melakukan
hal itu lagi.” Pada akhir hari kelima, tuan rumah itu
bahkan bertanya bagaimana caranya untuk
mendapatkan inisiasi!

Kami tidak percaya bahwa seseorang yang
mengatakan bahwa ia
sangat menikmati saat
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memotong kepala binatang dapat menjadi seorang
vegetarian yang disiplin dan ingin mendapatkan
inisiasi dalam waktu yang begitu singkat.

Saat bekerja selama lima hari, kami
melihat bahwa hati lelaki ini sangatlah bersih,
kami kemudian menyadari bahwa salah satu
alasan Guru mengirim kami ke sana adalah karena
ia sudah siap untuk semua ini. Setelah mem-
berikan penginapan kepada tujuh orang inisiat
selama enam hari, ia menjadi sedih ketika kami
hendak pergi, ia kemudian berkata, “Saya tidak
ingin kalian pergi, saya sepertinya sudah
mengenal kalian dalam waktu yang lama.” Ketika
kami berterima kasih atas semua bantuannya, dia
berkata bahwa kami tidak perlu berterima kasih
kepadanya. Lelaki itu malah berkata, “Saya tidak
tahu bagaimana harus berterima kasih atas hadiah
spiritual yang telah kalian berikan kepada saya,
kalian telah mengubah hidup saya.”

Ketika pertama kali kami tiba di sana, ia
mengatakan bahwa kadang ia melihat masa depan
dalam mimpinya dan yang dilihatnya benar-benar
terjadi persis seperti dalam mimpinya. Suatu hari ia
berkata, “Bulan lalu saya bermimpi, tetapi saya tidak
berani mengatakannya kepada siapa pun. Saya
bermimpi bahwa saya menjadi teman dari Nabi

masa depan” (Orang islam percaya bahwa Nabi
terakhir akan datang di masa depan dan me-
nyelamatkan manusia). Ia kemudian berhenti
menceritakan mimpinya karena ia berpikir bahwa
kami akan menganggap dirinya sombong. Jadi,
mimpinya adalah sejenis tanda atas dirinya bahwa
keputusannya untuk bermeditasi dan menjadi
vegetarian adalah benar.

Kami merasa bersyukur atas proyek yang
berhasil, tanpa halangan, dan berkesan ini. Peristiwa
ini juga menjadi pengalaman yang sangat berarti
bagi para inisiat Iran karena sebagian besar dari
mereka adalah inisiat baru. Pekerjaan ini memberi
kami kesempatan untuk bekerja secara berdekatan
satu sama lainnya, menguatkan hubungan kami, dan
saling belajar. Sepertinya kami datang untuk
membantu korban bencana, tetapi kami semua
merasa yakin bahwa ini hanya sebuah permukaan
dari suatu cerita. Kami, para inisiat dan orang-orang
yang telah membantu, telah menerima begitu
banyak pelajaran dan manfaat. Semua orang yang
bukan inisiat begitu kagum dan termotivasi oleh
semangat kami serta kekuatan Guru. Tentu saja
banyak penduduk desa yang menerima bingkisan
yang dipenuhi dengan cinta kasih Guru yang
mengangkat Jiwa mereka.

Pengeluaran untuk Usaha Bantuan kepada Korban Gempa di Iran
oleh Maha Guru Ching Hai  dan Asosiasi-Nya
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Situs WWW Quan Yin

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

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

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 degan 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

Toko Surgawi Online:
Web:http://www.thecelestialshop.com

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
Ms. Lie Ik Chin 62-21-651-0715

finance1@ueii.com/ herlina@ueii.com
Ms. Murniati Kamarga 62-21-384-0845

hai@cbn.net.id
Mr. I Ketut P. Swastika 62-21-736-4470

ketut.swastika@ibs.co.id

Malang
Mr. Judy R. Wartono 62-341-491-188

yudi_wartono@telkom.net
Mr. Henry Soekianto 62-341-325-832

Medan
Mrs. Merlinda Sjaifuddin 62-61-451-4656

smch_medan@hotmail.com

Surabaya
Center 62-31-561-2880

ahimsasb@indosat.net.id
Mr. Harry 62-31-594-5868

harry_I@sby.dnet.net.id

Yogyakarta
Mr. Augustinus 62-274-411-701

t.adianingtyas@lycos.com

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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Guru Bercerita

Pengalaman Praktik Lebih Baik

daripada Teori Kosong
Diceritakan oleh Maha Guru Ching Hai, Hsihu, Formosa, 25 April 1992

(Asal dalam bahasa Cina) Kaset Video No.243

Di zaman Cina kuno, ada seorang jenderal
yang sedang sekarat dan raja bertanya kepadanya,
“Setelah kematianmu, siapa yang layak menjadi
penggantimu?” Jenderal itu kemudian menunjuk
orang lain, dan bukan menunjuk putranya sendiri.

Karena heran, sang raja bertanya, “Putramu
telah mempelajari buku-buku militer sejak kecil.
Analisa strateginya juga sangat meyakinkan.
Bukankah dia calon yang paling cocok?”

“Jangan! Jangan! Putra saya itu hanya bisa
omong besar,” kata si jenderal. “Meskipun dia
sangat mendalami teori-teori militer, dia sama sekali
tidak mempunyai pengalaman praktik di medan perang. Inilah sebabnya saya tidak
menyarankan dia.”

Bagaimanapun juga, ketika jenderal itu mati, raja tidak mengikuti nasihatnya. Dia
amat yakin bahwa putra jenderal itu sangat istimewa, sigap dan paham benar dengan
strategi penyebaran prajurit, maka sang raja kemudian menunjuknya sebagai jenderal.
Sebagai hasilnya, putra jenderal itu terus menuai kekalahan demi kekalahan, tidak seperti
ayahnya yang tak terkalahkan. Ini karena dia tidak memiliki pengalaman praktik dalam
peperangan, dan tergantung sepenuhnya pada buku-buku militer sebagai sumber
pengetahuannya.

Keadaan di medan perang berubah terus-menerus dan tak dapat diatasi dengan
teori-teori yang dipelajari dari buku. Lebih jauh lagi, kondisi geografi dan iklim berbeda dari
satu tempat ke tempat lainnya, jadi bagaimana bisa menerapkan teori-teori militer pada
setiap pertempuran? Kekuatan musuh berbeda setiap waktu. Kondisi moral dan kekuatan

fisik prajurit kita dipengaruhi oleh iklim dan
situasi di lokasi yang berbeda sehingga kita
tak bisa selalu “mengikuti arahan buku” ketika
melaksanakan peperangan. Putra jenderal itu
tidak pernah berperang bersama ayahnya dan
tidak memiliki pengalaman praktik sendiri
sehingga kemenangan di luar jangkauannya.

Hal serupa terjadi pada semua hal yang
kita lakukan. Semakin banyak kita mela-
kukannya, semakin alami kita jadinya, dan hal
ini lambat laun akan berkembang menjadi
sebuah kebiasaan.
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Busana Surgawi dan Alas Tidur untuk Anjing

Atas perintah penuh kasih dari Guru, S.M. Celestial Co. Ltd telah memproduksi seri
pertama Happy Doggie - Busana Surgawi dan Alas Tidur untuk anjing yang menampilkan
sejumlah rancangan untuk memenuhi kebutuhan anjing dalam berbagai ukuran. Rancangan
Happy Doggie ini sangat menarik dan praktis untuk menjaga kehangatan, dengan demikian
sahabat setia manusia ini dapat menikmati perhatian dan cinta kasih Guru. Terlihat cerdas dan
anggun dalam Busana Surgawinya, para sahabat anjing yang diberkahi ini tidak diragukan lagi
merupakan anjing-anjing yang paling mengesankan di Zaman Keemasan!

Cocok untuk anjing berukuran
kecil hingga menengah

Ballerinita

The Miss

Sweet Doggie

I Spy

Uptown Girl

The Poet
The Karate Woof

Cocok untuk anjing berukuran
menengah hingga besar

The Shepherd

The Bohemian

Perawatan Hewan secara Holistik
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 The Shadow Hunter

Happy Doggie
 The Jock

Pakaian santai dan olahraga - cocok
bagi anjing di segala ukuran

The Sport

“Remember Me When
The Rain Falls”

Alas Tidur Alas tidur ini ringan, lembut, nyaman, dan mempunyai penutup
yang mudah dilepas. Dasar alas ini anti selip dan kedap air, dan
bahan penutupnya dapat dipilih supaya sesuai dengan Busana
Surgawi.

The Royal Tuck The Gentry Lair

Dog Republic Bedding

Perawatan Hewan secara Holistik


