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Keutuhan Kebijakan  Jiwa

 Disampaikan Oleh Maha Guru Ching Hai, Lisbon, Portugal,
7 Mei 1999 (Asal dalam bahasa Inggris)  DVD #645

Wejangan Guru

Bukanlah berarti  bahwa setelah meditasi, setiap kali, kita senantiasa 
memperoleh apapun yang kita inginkan, karena tidaklah demikian. 

Tetapi intinya adalah, baik jika kita mendapatkan apa yang kita 
inginkan atau tidak, kita tetap bahagia. Lalu kita menemukan cara untuk 
mendapatkan sesuatu yang lain sebagai gantinya. alih-alih berdiri di atas 
sana dan menghentakkan kaki serta merasa sedih karena hal-hal yang 
hilang atau yang tidak bisa kita dapatkan, kita menjadi lebih pintar, lebih 
fleksibel, dan kita mencoba banyak-banyak cara untuk mendapatkan hal-
hal lain dan menikmati proses tersebut. Itulah hal yang baik dari meditasi. 
Kita akan selalu bahagia.

Saya hanya tidak ingin kalian mempunyai sebuah ilusi ketika 
meditasi, bahwa segala sesuatu akan muncul sesuai harapan kalian. 

Memang muncul. Tetapi kadang-kadang keadaan tidaklah begitu 
bagus; mereka tidak muncul. Dan kadang Tuhan memberikan kalian 

situasi yang tidak begitu biasa, dan jika kita tidak bermeditasi, kita 
tidak akan memahami situasi tersebut. Kita mulai merasa sedih 

jika sesuatu tidak berjalan sesuai harapan. Jadi, bukan berarti 
jika kita bermeditasi, segala sesuatu akan selalu berjalan 

mulus. Tidaklah selalu begitu, tetapi kita bisa selalu 
menertawakan situasi itu daripada menangisinya. Selalu 

saja ada yang bisa dilakukan saat menemui halangan 
jika kita memiliki kebijaksanaan yang tersimpan di 
dalam batin yang kita dapatkan melalui pencerahan.

Itulah sebabnya kebanyakan orang memuja 
orang-orang suci, orang-orang rahim, pendeta dan 
biksu, dll. Orang-orang menyembah mereka yang 

benar-benar biksu atau pendeta, atau mereka yang 
batinnya benar-benar telah tercerahkan, karena konsistensi mereka dalam kebahagiaan, kepuasan 
dan kehandalan mereka. Dan banyak orang mengikuti mereka, meskipun mereka tidak mencari 
ketenaran, keberuntungan, ataupun pengikut. Tetapi orang-orang suka datang dan berteman dengan 
mereka, orang-orang suci ini. Dan kebanyakan waktu, mereka yang berlatih spiritual senantiasa 
beruntung.

Umumnya, murid-murid dari Guru manapun menikmati kebahagiaan, keberuntungan dan 
pemenuhan semua keinginan yang mereka miliki dalam kehidupan ini – baik fisik, mental maupun 



emosional dan tentu saja, spiritual. Dan pada hari mereka meninggalkan tubuh fisik ini, mereka 
langsung pergi ke Surga. Tidak diragukan lagi. Karena itu,  bahkan agar dapat berbahagia di dunia 
ini, belumlah lagi menyinggung tentang surga, untuk menjalani kehidupan yang menyenangkan 
di dunia ini dan untuk menjadi seseorang yang lebih cerdas, kita harus bermeditasi. Saya harap 
saya tidak menyinggung perasaan kalian. Mungkin kita sudah merasa pintar, tetapi kita belumlah 
menggunakan kekuatan otak kita sepenuhnya. Kita hanya menggunakan 5% atau 10% saja, dan 
kita sudah merasa begitu pintar! Kita sudah menciptakan begitu banyak hal. Jadi seandainya kalian 
bermeditasi dan menggunakan lebih banyak kekuatan otak, tentu saja kalian akan lebih cerdas.

Rata-rata orang hanya menggunakan 10% dari kekuatan otak mereka. Itu merupakan fakta 
yang diketahui oleh kita semua; dan telah dibuktikan secara ilmiah. Jadi di manakah  kita menyimpan 
80% atau 90% yang tersisa?  Terbuang percuma. Itulah sebabnya kita tidak menjadi makhluk yang 
seutuhnya. Kita tidak merasa utuh. Kita merasa frustasi dan lemah karena kita belum menggunakan 
kekuatan kita sepenuhnya. Jadi meditasi – dengan kata lain- adalah untuk menggunakan kekuatan 
kita seutuhnya. Itulah tujuan meditasi. Itulah arti meditasi yaitu untuk memanfaatkan kekuatan kita 
seutuhnya, sehingga kita menjadi maha kuasa, seperti Tuhan, atau paling tidak anak Tuhan. Jika 
tidak, kita tidak memiliki cukup energi untuk mengatasi masalah-masalah ataupun hal-hal kecil, 
dan kita tidak selalu melakukan sesuatu dengan memuaskan karena kita kekurangan tenaga dan 
kebijaksanaan. Jadi untuk mengenal Tuhan, kita harus mengenal diri kita sepenuhnya, dan saat kita 
mengenal diri kita sepenuhnya, kita mengenal Tuhan. Lalu, karena kita menyatu dengan Tuhan, kita 
menjadi seperti Dia sesuai wujud yang dia ciptakan, karena Tuhan membuat manusia sesuai dengan 
citra-Nya.

Wejangan Guru

Guru Menceritakan Lelucon

Seorang petani Texas sedang mengunjungi sebuah sawah 
Australia untuk pertama kalinya, dan dia bertanya kepada tuan 

rumahnya, “Apa yang tumbuh di ladang itu?” Orang Australia 
itu menjawab, “Itu adalah semangka, teman!” Jadi orang Texas 
mengejeknya dan berkata, “Di Texas, kami menanam kentang 
lebih besar daripada itu!”

Kemudian dia bertanya, “Apa yang ada di pohon-
pohon itu?” Petani tersebut menjawab, “Itu adalah apel-
apel Australia terbaik kami!” Dan orang Texas itu berkata, 
“Di Texas, kami menanam anggur lebih besar daripada itu!” 
Seketika, tiga ekor kanguru meloncat lewat dengan sangat cepat. 
Orang Texas yang terkejut itu bertanya, “Apa itu?” Petani Australia 
itu berkata, “Apakah kamu tidak punya belalang di Texas?” 

Lihat Belalang Berukuran Texas itu?
 Diceritakan oleh Maha Guru Ching Hai, Florida, Amerika Serikat,3 Februari 2003  (Asal dalam bahasa Inggris)   DVD#755
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Sebagai pencipta karya artistik dan juga sebagai 

guru rohani, Maha Guru Ching Hai menyukai semua 

hal yang mengungkapkan keindahan batin. Itulah 

sebabnya Ia menyebut Vietnam sebagai “Au Lac” 

dan Taiwan sebagai “Formosa”. Au Lac adalah nama 

kuno dari Vietnam yang berarti “kebahagiaan”. Dan 

nama Formosa mencerminkan keindahan yang lebih 

menyeluruh dari pulau itu dan orang-orangnya. Guru 

merasa bahwa penggunaan nama-nama ini akan 

membawa peningkatan rohani dan keberuntungan 

bagi pulau itu dan semua penduduknya
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Majalah Berita (News) No. 184
Diterbitkan: 28 November, Tahun Emas 4 (2007)
Didirikan: 1 April 1990
Diterbitkan Oleh: Asosiasi Internasional 
Maha Guru Ching Hai
Penerbit: Hsieh Hsin-Lin

Pesan Kecil:
Dalam pembicaraan mengenai Tuhan, atau Adi-Insani, 
Guru menginstruksikan agar kita menggunakan istilah 
muasal nirkelamin untuk menghindari perdebatan 
tentang apakah Tuhan itu adalah Wanita atau Lelaki. 
(Istilah ini lebih tercermin dalam penggunaan kata 
pengganti bahasa Inggris yang terdapat dalam majalah 
Berita [News] versi bahasa Inggris).
She + He = Hes (seperti dalam Bless)
Her + Him = Hirm (seperti dalam Firm)
Hers + His = Hiers (seperti dalam Dears)
Contoh: When God wishes, Hes makes things happen 
according to Hiers will to suit Hirmself.

Majalah Berita (News) Maha Guru Ching Hai dipublikasi-
kan di Internet dalam berbagai bahasa:
Aulac, China (dalam versi tradisional dan versi yang 
disederhanakan), Inggris, Prancis, Jerman, Indonesia, 
Jepang, Korea, Spanyol, Portugis, dan Thai. Silakan 
mengacu ke “Situs WWW Quan Yin” untuk majalah 
Berita (News) yang berkaitan dengan situs web.
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Perayaan Hari Ibu yang 
Dipersembahkan

kepada Ibu Semesta Kita

Laporan Global

Perlakuan kasih yang lembut terhadap kesejahteraan fisik, mental, dan spiritual umat manusia 
maupun hewan dari Maha Guru Ching Hai telah memperoleh sebuah gelar bagi-Nya: Ibu 

yang penuh kasih sayang dan dipuja seluruh dunia. Dengan penuh syukur, rekan sepelatihan di 
seluruh penjuru dunia tergerak untuk menggubah berbagai lagu atau persembahan dari berbagai 
jenis pertunjukkan pada perayaan Hari Ibu. Mereka juga memakai seragam tradisional mereka 
untuk menyambut dan menyampaikan ucapan selamat yang terbaik kepada Guru terkasih 
mereka dan para penonton Supreme Master Televisi.

Lintasan Peristiwa



Lintasan Peristiwa

Dengan welas asih yang dalam terhadap binatang dan perihatin mengenai merebaknya wabah 
penyakit yang berulang kali di antara binatang dan manusia, Guru telah menawarkan kepada dunia 

sebuah solusi mendasar terhadap masalah tersebut dengan merancang sendiri sebuah selebaran 
yang ramah namun meyakinkan yang berjudul ‘Cara Hidup Alternatif’ yang mengingatkan kita untuk 
memilih pola makan vegetarian dan menghentikan pembunuhan demi 
mengatasi krisis kesehatan global dan menyelamatkan sesama 
mahluk hidup lainnya. Guru juga telah memerintahkan kepada 
semua inisiat untuk berbagi pesan ini dengan saudara saudari 
di setiap sudut dunia. Sebagai tanggapannya, para praktisi 
dengan sekuat tenaga mulai berbagi pesan kasih-Nya. Berikut 
ini adalah laporan mengenai kegiatan yang terkait dengan 
proyek ini di berbagai negara.

Togo
Memperkenalkan Daging 
Vegetarian dan Cara Hidup 
Alternatif

Oleh Grup Berita Lome (Asal dalam bahasa Perancis)

[Lome] Tanggal 25 – 29 April, Tahun Emas 4 
(2007), rekan inisiat mengadakan kegiatan untuk 
berbagi berita baik dari ‘Cara Hidup Alternatif’ 
dengan masyarakat setempat. Kami juga 
menghadiri pameran daging di Dapaong, sebuah 
kota perbatasan di bagian utara dari Togo, yang 
diselenggarakan oleh pemerintah Togo pada hari 
Kemerdekaan Togo yang ke-47.
 Pada pameran ini kami memperkenalkan 
daging vegetarian (tahu, daging kedelai, dan gluten).  Kami memperagakan kepada pengunjung cara 
membuat tahu dan gluten dari tepung kedelai dan tepung terigu. Penduduk Dapaong berkesempatan 
untuk menikmati daging vegetarian yang dibuat di tempat. Pada waktu yang bersamaan, beberapa 
rekan inisiat membagikan selebaran ‘Cara Hidup Alternatif.’
 Setelah ceramah yang diberikan oleh dokter dan dokter hewan tentang resiko makan daging 
berserta penyakit hewan, stan kami menjadi stan yang paling diminati karena setiap orang ingin 
membeli makanan vegetarian yang kita perkenalkan. Pada akhir pameran, Asosiasi kami menerima 
juara pertama, juara untuk stan yang terbaik bersama cek senilai FCFA 50.000 (100 dolar AS) bagi 
pemenang.
 Kegiatan ini menunjukkan kepada kita betapa masyarakat memerlukan informasi positif 
untuk mengubah cara hidup mereka. Kami juga membagikan selebaran dengan instruksi cara 
membuat daging vegetarian dan beberapa orang bahkan mengusulkan agar kami kembali mengajari 
mereka keseluruhan proses memproduksi tahu dan gluten. Kami sangat berterima kasih kepada Guru 
atas pemberian inspirasi, bimbingan, dan perlindungan selama kegiatan ini.
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Kamerun
Supreme Master Television yang Mulia 

Semakin Mengakar di Kamerun
Oleh Grup Berita Kamerun (Asal dalam bahasa Inggris)

[Yaounde] Didorong oleh semangat untuk memperkenalkan Supreme Master Televisi kepada 
penduduk Kamerun, rekan inisiat di Kamerun mengerahkan kampanye yang penuh semangat 
dengan tujuan melobi perusahaan kabel untuk berlangganan Supreme Master Televisi dan juga 
untuk membuat masyarakat menjadi peka atas keberadaan sebuah saluran yang terhormat serta 
berbagai keuntungan yang bisa didapatkan dari saluran tersebut. Sementara itu kampanye tersebut 
mulai dilakukan di dua kota terbesar di Kamerun, yakni Douala dan Yaounde.
 Selebaran iklan tentang Supreme Master Televisi beserta informasi alamat diberikan 
kepada perusahaan kabel. Sejauh ini, beberapa perusahaan kabel telah menyatakan persetujuan 
mereka atas saluran yang begitu positif dan penuh inspirasi dan telah menyatakan keinginan 
mereka untuk mengambil langkah lebih lanjut.
 Pada saluran yang sama, selebaran yang memuat informasi tentang ajaran Guru juga 
disebarkan kepada masyarakat. Banyak penerima selebaran yang penuh semangat dan menyatakan 
kekagetan mereka atas keberadaan saluran yang begitu bermoral dan bisa memberikan peningkatan 
rohani serta menyatakan keinginan mereka untuk mempelajari kebaikannya.
 Kampanye tersebut merupakan bagian dari prakarsa yang sedang berjalan yang bertujuan 
untuk berbagi rahmat dan kasih Guru yang tak terbatas di Kamerun.

Australia
Menyebarkan Berita Positif
demi Dunia yang Lebih Baik
By brother-initiate Ray Dixon, Tasmania, Australia (Originally in English)

[Tasmania] Center Tasmania telah menerapkan cara yang sederhana dan ampuh untuk 
menyebarkan berita Supreme Master Televisi dengan membuat selebaran selebar 100mm 
(sekitar 4 inci) dengan tangkai yang terbuat dari kayu. Tangkainya 
kecil dan rapi dan dapat diletakkan di atas stan atau meja serta tidak 
seperti selebaran berukuran normal yang tidak kelihatan di papan 
pengumuman. Bagi orang yang berminat, selebaran tersebut dapat 
dengan mudah dilipat serta dimasukkan ke dalam saku atau dompet 
untuk referensi di kemudian hari.
 Tangkai kecil yang rapi dan rancangan manis yang menarik 
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Korea

perhatian dari selebaran sangat diminati oleh pemilik toko, warung kopi, dll.
 Seminggu kemudian, pada saat memeriksa seberapa efektif metode tersebut, kami 
terkejut saat melihat jumlah selebaran yang telah diambil. Ada atmosfer positif pada saat inisiat 
membagikan selebaran.

Membangun Jaringan Positif Melalui 
Promosi Supreme Master Television
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[Seoul] Sebuah papan buletin elektronik 
besar yang terletak di pusat Kota Seoul yang 
menayangkan Supreme Master Television 
siang dan malam.

[Daegu] Spanduk besar 
ditempatkan di luar gedung Center 
Daegu.

[Busan] 72 buah bus kota membawa pesan 
Supreme Master Television sejak tanggal 18 April 
sampai dengan 20 Oktober, Tahun Emas 4 (2007)

[Busan] Spanduk-spanduk pada 
jembatan penyeberangan di Kota 
Busan.

[Andong] Two buses running in and out 
of Andong City have the Supreme Master 
Television message displayed on them.

[Andong] Dua halaman depan 
situs Korea, 
AndongNet dan MungyeongNet 
menayangkan pesan Supreme 
Master Television pada banner 
mereka.

[Seoul] Dua restoran vegetarian di Seoul 
secara berkesinambungan menayangkan 
acara Supreme Master Television bagi 
para tamu.

[Daegu] Sebuah lightbox yang 
besar di stasiun kereta bawah 
tanah Kota Daegu.
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Menyalakan Lentera Batin Kita
Oleh Grup Berita Korea (Asal dalam bahasa Korea)

 [Seoul] Dari tanggal 14 sampai 16 Mei, rekan-rekan 
inisiat dari Center Seoul berpartisipasi dalam Festival Sekolah 
SNU (Seoul National University). Mereka menayangkan 
acara Supreme Master Television pada sebuah TV besar dan 
mendistribusikan ribuan selebaran ‘Cara Hidup Alternatif’ serta 
Supreme MasterTelevision. Hal ini sangat menarik perhatian 
para pelajar serta para tamu festival tersebut, termasuk para 
siswa asing.
 Mahasiswa SNU telah memiliki klub vegetarian 
sejak Tahun Emas 1 (2004). Sekarang ini, kampus universitas 
menyediakan makanan vegetarian bagi para mahasiswa atas 
permintaan yang serius dari klub vegetarian tersebut.
 Pada tanggal 20 Mei, Tahun Emas 4 (2007), ‘Festival 
Lentera Teratai’ diselenggarakan untuk merayakan kelahiran 
Sang Buddha di pusat Kota Seoul. Banyak stan unik yang 
berkaitan dengan Agama Buddha dan agama lainnya didirikan 
di tempat tersebut. Di sore hari, lebih dari 100.000 lentera diarak 
dalam sebuah pawai istimewa. Lentera Teratai melambangkan 
pancaran cahaya terang dalam kegelapan dan pencerahan dalam 
ketidaktahuan.
 Rekan-rekan inisiat dari Center Seoul menyiapkan 
sebuah stan di lokasi yang sangat baik di tempat perayaan tersebut. Banyak orang yang 
bergembira saat mengetahui tentang produk daging kedelai yang kami tawarkan. Dengan penuh 
rasa ingin tahu, mereka datang berbaris untuk mencicipinya. Banyak tamu yang terbuka untuk 
menerima paham vegetarian karena kebanyakan umat Buddha telah mengerti akan karma akibat 
mengkonsumsi daging. Selain itu, sangatlah membesarkan hati ketika mengetahui bahwa banyak 
wisatawan dari negara-negara asing yang telah bervegetarian.

Retret Dua Hari dan Kegiatan Olah Raga 
Oleh Grup Berita Korea (Asal dalam bahasa Korea) 
[Youngdong] Pada tanggal 5 dan 6 Mei, Tahun Emas  4 (2007), 
rekan-rekan inisiat Korea mengadakan retret dua hari dan kegiatan 
olah raga. Meditasi kelompok diadakan di Center Youngdong 
dan pada sore hari di malam pertama, dibuatlah api unggun. 
Para orang dewasa dan anak-anak sangat menikmati suasana 
itu. Pada hari berikutnya, anak-anak memperoleh buku sebagai 
hadiah ‘Hari Anak-Anak,’ lalu para inisiat mengunjungi sebuah 
sekolah dasar yang terletak berdekatan untuk berpartisipasi 
dalam kegiatan olah raga yang menggembirakan.

Berbagi kue di 
perayaan Hari Anak
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Menyampaikan Ajaran Guru kepada 
Orang-orang yang Memiliki Jodoh
Oleh Grup Berita Busan (Asal dalam bahasa Korea)

[Sancheong] Di awal bulan Mei Tahun Emas 4 (2007), “Festival Tanaman Obat Tradisional 
Oriental Sancheong” dan “Royal Azalea Blossom” yang diadakan di  Sancheong dan kota 
sekitarnya, telah menarik banyak pengunjung dari seluruh negeri itu. Pada tanggal 10 Mei, para 
inisiat Busan dengan gembira menggunakan kesempatan ini untuk mengadakan seminar video 
guna memperkenalkan ajaran Guru serta menyiapkan makanan vegetarian bagi para pengunjung 
Aula Seni Budaya di Sancheong.
 Sekelompok wisatawan mengunjungi aula tersebut. Selain menikmati makanan vegetarian 
yang disediakan, mereka juga mengambil buku contoh Guru dan hadiah-hadiah lainnya di bus. 
Mereka tampak sangat gembira seperti anak-anak, dan meminta untuk berfoto bersama untuk 
kenang-kenangan. Rekan-rekan inisiat kita juga memberikan DVD ceramah Guru, agar mereka 
dapat menontonnya di dalam bus dalam perjalanan pulang.
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Permainan sepak bola 
yang penuh kegembi-
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Bosnia Kasih Tuhan Menyelimuti Hati
Penduduk Bosnia

Untuk mengimbangi pengangkatan spiritual yang cepat di planet ini, 
Center lokal dari Asosiasi Internasional Maha Guru Ching Hai mengadakan 

lebih banyak seminar video serta kegiatan berbagi Kebenaran.

Anda dipersilakan untuk menghadiri acara ini dengan teman dan keluarga 
Anda. Untuk jadwal terakhir dari kegiatan kami, silakan kunjungi URL berikut:

http://www.Godsdirectcontact.org.tw/eng/latest_news/events-datebook.htm

Jadwal Kegiatan

Oleh Grup Berita Ljubljana, Slovenia (Asal dalam bahasa Inggris)

[Sarajevo] Hati yang penuh ketulusan dan kerinduan dari 
penduduk Bosnia memungkinkan ajaran surgawi memasuki 
kehidupan mereka. Terima kasih atas pengaturan yang sempurna 
dari Tuhan sehingga para inisiat  Slovenia dapat dengan 
lancar mengadakan seminar video dan sesi pengajaran Metode 
Kemudahan pada tanggal 3 Mei, Tahun Emas 4 (2007) di  Hotel 
Astra Garni di bagian kota tua dari Sarajevo, ibu kota Bosnia.
 Pesan Supreme Master Television yang berisikan undangan 
seminar video gratis dimuat dua kali dalam dua koran nasional 
Avaz and Oslobodjenje, serta dalam majalah Slobodna Bosna. 
Selain itu, ribuan selebaran yang berisikan pesan yang sama juga 
didistribusikan di Kota Sarajevo. Gambar Guru yang tercetak 
pada kedua sisi selebaran berwarna tersebut telah menarik perhatian banyak orang dan mereka 
membaca pesan dalam selebaran tersebut dengan penuh minat.
 Selama penayangan video tersebut, para hadirin dengan penuh perhatian mendengar 
setiap perkataan Guru. Ceramah tersebut benar-benar menyentuh hati banyak orang. Setelah itu, 
ada banyak tamu yang tetap tinggal untuk mempelajari Metode Kemudahan.
 Para tamu meminta para inisiat agar dapat datang lagi dan berbagi berita baik ini dengan 
orang lainnya di seluruh negeri. Mereka mengambil banyak publikasi Guru untuk dipelajari lebih 
lanjut di rumah. Kemudian, sebelum pulang, para tamu menyampaikan rasa terima kasih mereka 
yang tulus karena telah mendapat kesempatan untuk mengenal ajaran Guru.
 Setelah seminar tersebut selesai, saudara dan saudari inisiat pergi ke Belgrade di Serbia 
untuk menemui sebuah keluarga Serbia yang baru saja diinisiasi. Saat melihat mereka gembira, 
berlatih dengan baik, serta ada banyak orang yang ingin mendapatkan inisiasi penuh, para inisiat 
Slovenia tidak lagi mengharapkan sesuatu yang lebih banyak.
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Kelas Memasak pada Musim Semi
Oleh Grup Berita Vancouver (Asal dalam bahasa Inggris)

Gambar 
Bercerita

Kelas memasak vegetarian di dalam tenda, 
sangat romantis dan hemat biaya sewa!  
Tamu kami sangat bergembira, mereka menyukai 
rasa dan penampilan makanan. Makanan adalah 
sumber kehidupan, kasih, dan kepedulian

Kanada

Indonesia
Cahaya Guru Bersinar pada Pameran Buku 
Lima Hari
Oleh Grup Berita Medan (Asal dalam bahasa Indonesia)

[Medan] Mulai tanggal 2 Mei 
hingga 6 Mei, Tahun Emas 4 (2007), 
para rekan sepelatihan berpartisipasi 
dalam Pameran Buku yang 
diselenggarakan di pusat perbelanjaan 
terbesar di Medan guna mengenalkan 
ajaran Guru serta berbagi pesan 
Guru tentang ‘Cara Hidup Alternatif’ 
dengan masyarakat setempat.
  Banyak pengunjung 
yang begitu sependapat dengan 
ajaran-ajaran Guru dan menanyakan 
tentang Meditasi Quan Yin. Beberapa 
di antaranya kembali ke gerai kami 
dua atau tiga kali. Seorang lelaki 
Muslim mendekati gerai kami karena 

dia melihat aura para rekan sepelatihan dan dia menasehati kami untuk terus menyebarkan ajaran 
Guru. Pada dua hari terakhir pameran, kami menawarkan contoh makanan vegetarian secara gratis, 
dan ada banyak pengunjung yang kagum saat mencicipi makanan yang begitu lezat.
 

Banner  Supreme Master Televisi 
yang dipasang di salah satu 
pusat perbelanjaan terbesar dan 
terpadat di Medan
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Nepal

Malaysia

Hari Puja Bakti Waisak yang Khusus
 

Oleh Grup Berita Kuala Lumpur

 
[Kuala Lumpur] Hari Waisak Tahun 
ini merupakan perayaan yang paling 
menggembirakan karena bertepatan dengan Hari 
Buruh sehingga menjadi perayaan ganda bagi warga Malaysia. 
Asosiasi Internasional Maha Guru Ching Hai di Kuala Lumpur 
mengadakan  kerja sama dengan pemerintah setempat untuk 
mendirikan gerai di lingkungan sekitar vihara.
 Medan magnet positif yang berasal dari rekaman ceramah 
video Guru dan Supreme Master Televisi yang ditayangkan 
selama berlangsungnya acara begitu kuat dan membawa begitu 
banyak jiwa ke gerai kami yang terletak cukup jauh dari arus 
pengunjung.
 Banyak orang yang terpesona saat mendengarkan 
ceramah Guru. Seseorang berkomentar, “Ceramah Beliau amat 
menarik dan baik.” Begitu ceramah tersebut berakhir, masih 
banyak pengunjung yang berada di sekeliling gerai untuk 
melihat-lihat buku Guru dan menanyakan informasi tentang lebih tentang Guru. Mereka sangat 
tertarik untuk mengetahui lebih banyak tentang ajaran Guru. Hari itu, berkah yang dilimpahkan 
Guru sungguh luar biasa!.

Membawa Ajaran Guru
ke Tempat Kelahiran 
Buddha 
Oleh Saudara inisiat Ajay Shrestha, Katmandu, 
Nepal (Asal dalam bahasa Inggris)

[Kathmandu] Pada tanggal 2 Mei, Tahun Emas 4 (2007), 
adalah ulang tahun Buddha Shakyamuni yang ke-2551. 
Pada hari itu, penduduk dari 75 daerah di Nepal, India, dan luar negeri datang berkumpul di 
tempat itu untuk menghormati  Sang Buddha dan menyebarkan pesan persaudaraan, kasih, dan 
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cahaya damai ke seluruh dunia.
 Pada hari yang penuh 
berkah ini, para inisiat dari Center 
Katmandu berkumpul di Vihara 
Swayambu Nath, sebuah tempat 
suci bagi umat Hindu maupun 
Buddha, untuk membagikan 
selebaran ‘Cara Hidup Alternatif’ 

dan buku contoh “Kunci Pencerahan Seketika” dalam rangka berbagi ajaran Guru kepada umat 
manusia. Hari tersebut sangat menyenangkan dan proses pembagian berjalan dengan sangat lancar. 
Kami membagikan sekitar 9.000 selebaran beserta informasi tentang Supreme Master Televisi. 
Orang-orang sangat menyukai ajaran Guru serta selebaran ‘Cara Hidup Alternatif’ yang menarik 
dan penuh warna.
 Dengan berkah dari Guru, proses perdamaian di Nepal juga bergerak ke arah yang positif, 
dan kami para inisiat Nepal yakin bahwa dengan berkah Guru maka perdamaian dan kemakmuran 
akan segera terwujud di negeri kami.

Irlandia Utara
Rasa Syukur yang Tulus serta Tanggapan
terhadap Supreme Master Televisi
maupun Selebaran ‘Cara Hidup Alternatif’
Oleh Grup Berita Dublin (Asal dalam bahasa Inggris)

Gambar Bercerita

Rekan inisiat dari Dublin mengunjungi 
Belfast, ibu kota Irlandia Utara, dan 
membagikan 6.000 selebaran serta 
tas belanja di pusat kota yang ramai

Berita vegetarian ‘Cara Hidup 
Alternatif’  untuk melestarikan planet 
kita, kasih terhadap hewan, dan gaya 
hidup yang lebih sehat. Informasi 
mengenai Supreme Master Televisi 
diterima dengan penuh syukur oleh 
penduduk Irlandia Utara

Banyak orang menghargai informasi 
dan sangat  berhasrat untuk belajar 
lebih banyak tentang diet dan cara 
masak vegetarian.
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Amerika Serikat

Majalah Kebangkitan Alami (Natural 
Awakenings), Amerika Serikat, Mei 
2007 (Asal dalam  bahasa Inggris). 
Majalah Kebangkitan Alami melaporkan: 
“Supreme Master Televisi mengatur 
standar untuk program televisi yang 
positif. Sebagai tanggapan langsung 
terhadap perubahan yang begitu cepat 
dan optimistik di dunia, Supreme Master 
Televisi merayakan hakekat kebajikan 
dalam semua insan dan peristiwa 
positif yang terjadi di seluruh planet kita. 
Saluran program TV yang bernuansa 
kemanusiaan dan berkesadaran sosial 
ini akan mengangkat dan mengilhami 
para pemirsa dengan corak warna yang 
begitu berarti….”

Wawancara dengan Dr. T. Colin 
Campbell, penulis buku “The China 
Study”

Dilaporkan oleh Grup Berita Oregon (Asal dalam bahasa Inggris)

[Oregon] Center Oregon telah membentuk tim video untuk Supreme Master Televisi. Seluruh 
anggota tim sangat berbahagia bisa menyumbangkan karya mulia 
mereka. Pada tanggal 11 Mei, Tahun Emas 4 (2007), mereka 
mewawancarai ilmuwan dan ahli gizi terkenal: Dr. T., Colin 
Campbell. Dr Campbell  telah diundang di seluruh dunia untuk 
mempresentasikan bukunya “The China Study.” Dalam bukunya 
ini, Dr. Campbell mengungkapkan fakta-fakta tentang bagaimana 
diet berbasis  tumbuhan bukan hanya mencegah kanker, tetapi 
juga menghentikan pertumbuhan kanker, mengurangi risiko 
penyakit jantung, osteoporosis, dan kanker payudara. Menurutnya, 
diet berbasis tumbuhan merupakan diet terbaik bagi kesehatan 

manusia.
Pada tanggal 12 Mei, Center 
Oregon ikut serta dalam peragaan 
VegFest di Portland. Rekan inisiat 
memberikan kue vegan, potongan 
oatmeal, dan kue keberuntungan 
dengan kata-kata mutiara 

Guru, serta selebaran Superme Mater TV maupun ‘Cara Hidup 
Alternatif.’ Tim video juga mewawancarai penyelenggara VegFest 
dan beberapa pemasok. Kegiatan wawancara ini menghubungkan 
kami dengan orang-orang yang luar biasa yang telah melakukan 
usaha besar untuk menyelamatkan ekosistem ketergantungan 
antara binatang, tumbuhan, dan manusia. Tanggapan positif dari 
semua orang begitu menggugah dan membuat kami paham betapa 
program Supreme Master Televisi bermanfaat bagi kita semua. 

Tim Kamera Telah Dibentuk
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Menjadi Vegan adalah sebuah Cara untuk 
Mengurangi Gas Karbon
Oleh Grup Berita Boston (Asal dalam    bahasa Inggris)

[Worcester, Massachusetts] ‘Step It Up’ Worcester merupakan salah satu dari serangkaian 1400 
kegiatan yang diselenggarakan di seluruh Amerika Serika pada hari Sabtu tanggal 14 April, Tahun Emas 
4 (2007). Kegiatan nasional ini merupakan rangkaian kegiatan yang terbesar yang menentang pemanasan 
global dan menyerukan pesan yang sederhana: “Ajukan ke Anggota Dewan! Kurangi Karbon 80% hingga 
2050!” Bersama dengan orgnisasi nirlaba, universitas, pengusaha, dan perorangan; anggota Asosiasi kita 
menjadikannya sebagai hari yang penuh dengan arti.
 Restoran Quan Yin di Worcester, satu-satunya restoran di daerah itu yang diundang, menunjukkan 
gaya hidup vegan dengan menyediakan makanan vegan yang penuh cita rasa. Kelompok vegan lainnya 
memiliki meja pajangan mereka sendiri untuk membantu orang memulai 
diet vegan dan menyajikan es krim vegan serta kue vegan. Mobil hybrid 
dipamerkan dan pemiliknya memberikan presentasi tentang kelebihan 
mobil ini. Koalisi Hak Satwa Massachusetts (MARC), kelompok hak 
satwa terbesar dan sukarelawan yang paling aktif di Massachusetts juga 
hadir untuk membantu orang-orang agar lebih memahami bagaimana 
cara mengakhiri penderiaan satwa: ternak, hewan percobaan dan 
hiburan, binatang peliharaan rumah, kulit binatang, dan kehidupan liar 
lainnya.
 Usaha yang menjual produk daur ulang, peralatan hemat 
energi, dan energi alterantif, dsb., juga ikut mengambil bagian dalam 
acara tersebut untuk mempromosikan produk mereka. Kelompok musik 
memainkan lagu-lagu yang menarik untuk meningkatkan kewaspadaan 
dan mempromosikan kegiatan suaka lingkungan. Para pembicara tamu, 
pegawai pemerintah, termasuk Letnan Gubernur, Bupati, dan Walikota 
juga turut menyampaikan pidato mereka tentang pemanasan global.
 Anggota Asosiasi kita menikmati acara tersebut dalam 
keserasian dengan orang-orang lain yang juga memiliki gagasan mulia 
untuk ‘Ajukan’ untuk kota yang lebih bersih, dan sehat. 

Restoran Quan Yin di Worcester 
mengenalkan gaya hidup vegan 
dengan menyajikan makanan 
vegan terkemuka

Masyarakat Vegan Worcester 
menyampaikan informasi 
tentang vegetarisme dan kaitan 
antara konsumsi daging dengan 
pemanasan global

Pelajar akademi di Worcester 
memberikan informasi tentang mobil 
yang menggunakan minyak sayur 
dan berbagi pengalamannya dalam 
mengkonversikan mobil

Mulailah menggunakan 
kendaraan hybrid!
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Hari untuk Bumi Kita
-Festival Hari Bumi Kolumbia
Oleh Grup Berita Missouri (Asal dalam bahasa Inggris)

[Missouri] Sebagaimana dengan kota lain di Amerika Serikat, 
distrik Kolombia menyelanggarakan hari Bumi pada tanggal 22 
April, Tahun Emas 4 (2007) di Taman Perdamaian Universitas 
Missouri.  Ribuan  orang datang untuk menikmati musik, 
seni, makanan, pameran pendidikan, serta kegiatan anak-
anak. Pameran ini diikuti oleh ratusan gerai, dan dari acara ini 
kita dapat mempelajari lebih banyak hal tentang kepedulian 
lingkungan dan cara menghargai Bumi.
 Para rekan inisiat di Missouri mengambil kesempatan 
tersebut untuk ikut serta dalam menyebarkan pesan “Jadilah 
Hijau. Jadilah Vegetarian.” juga ajaran-ajaran rohani Maha Guru 
Ching Hai. Banyak selebaran ‘Cara Hidup Alternatif’ dan pesan-
pesan Supreme Master Televisi yang diberikan kepada para pengunjung. 
Contoh makanan vegetarian dan tas tangan ‘Cara Hidup Alternatif’  yang 
dibagikan secara gratis menjadi daya tarik utama dari gerai Asosiasi. 
Dengan demikian, ada semakin banyak orang yang mengenal Maha Guru 
Ching Hai serta pesan Beliau terhadap perdamaian di atas Bumi maupun 
cinta kasih bagi sesama. 
 Pada penutupan Pameran, pembawa acara radio dan TV berhenti 
di gerai kami untuk wawancara singkat, dan kami begitu senang berbagi 
pandangan serta komentar kami.

Berbagi Pengalaman saat Mempromosikan
Gaya Hidup Vegetarian
Oleh Grup Berita Jepang (Asal dalam Bahasa Jepang)

[Chiba] Tanggal 29 dan 30 April, Tahun Emas 4 (2007), para 
rekan inisiat di Jepang menyelenggarakan retret 2 hari di sebuah 

Jepang

penginapan yang dimiliki oleh rekan inisiat di Kota Tateyama, 
Kabupaten Chiba.
 Pertemuan 2 hari yang berharga tersebut memberikan 
kami suatu kesempatan untuk membahas cara-cara 
mempromosikan gaya hidup vegetarian. Pembahasan berpusat 
pada bagaimana memberikan teladan yang baik, bekerja sama 
dengan Asosiasi Vegetarian Jepang, membuka rumah makan 
vegetarian, dan membuat informasi yang terkait dengan vegetarian di Internet. Didorong oleh 
utusan Quan Yin, setiap orang didorong untuk maju ke depan dan secara aktif berbagi gagasan 
tentang gaya hidup vegetarian serta ajaran Guru dengan orang lain.
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Guru Tikus Emas
Diceritakan oleh Maha Guru Ching Hai, Kamboja,

12 Mei 1996 (Asal dalam bahasa Inggris) Kaset Video#544

K  onon, ada seseorang yang disebut guru, atau bahkan seorang maha guru. Dia seharusnya 
sangatlah luhur, lurus, dan murni. Contohnya, kalian tidak boleh menawarkan apapun kepada 

guru ini; atau kartu identitas (I.D. card) kalian akan disita. Jadi, dia adalah seorang guru yang seperti 
itu, dan dia juga mempunyai seorang istri dan anak serta menjalani kehidupan seperti orang biasa. 
Banyak guru yang mempunyai istri dan anak. Saya mempunyai banyak anak, hanya saja tidak 
mempunyai suami. Cuma itulah perbedaannya!

Jadi, guru ini mempunyai seorang istri, anak, dan sebagainya. Dia juga terkenal sebagai 
seorang yang tidak bisa disuap dan sangat murni. Beberapa orang politikus di negaranya seperti di 
banyak negara lainnya, mengakui demokrasi. Di negara demokratis seperti itu, orang-orang dapat 
memberikan suara untuk memilih siapapun yang mereka inginkan untuk memerintah negara, daerah, 
atau negara bagian. Jadi, di daerah yang ditempati oleh guru ini, beberapa orang mengajukan diri 
mereka sendiri untuk memerintah negara bagian itu.

Hingga pada suatu hari, para politikus ini datang ke rumah guru tersebut dan berusaha 
untuk membujuk sang guru agar mengatakan kepada murid-muridnya untuk memberikan suara 
kepada mereka karena biasanya guru-guru mempunyai sejumlah besar pengikut, yang patut 
diperhitungkan. Bahkan satu suara pun dapat membuat perbedaan! Jadi mereka berusaha datang 
dan membujuk murid-murid guru tersebut, tetapi mereka juga tahu bahwa maha guru ini tidak dapat 
dibujuk untuk menerima suap atau menerima barang-barang.

Maka mereka pun mencoba istri guru tersebut. Umumnya hal seperti itu berhasil sebab sang 
istrilah yang selalu merupakan pihak yang membuat persiapan bagi para pejabat besar atau orang–
orang besar. Maka, orang-orang ini datang dan berbicara kepada istri guru itu, “Tolong, bantulah 
kami! Katakan saja pada suami Anda untuk melakukan satu hal ini bagi kami, dan selanjutnya 
apapun yang kalian inginkan akan dipenuhi!”

Tetapi istri guru tersebut berkata, “Ini sangatlah sulit. Kalian tahu suami saya! Dia adalah 



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. Ada juga dapat 

melakukan download buklet contoh Kunci Pencerahan Seketika dalam format eBook atau 
cetakan atau majalah langsung ke situsnya secara online.

Situs WWW Kuan Yin
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seorang guru yang sangat bersih dan murni; dia takkan menerima ini. Saya tidak berani mengatakan 
hal ini kepadanya. Bagaimana mungkin? Dia pasti akan memarahi saya! Tahukah kalian bahwa banyak 
orang yang kartu identitasnya disita hanya karena memberinya coklat walau hanya sedikit? Hanya 
sebatang coklat saja dan kartu identitasnya hilang. Bagaimana saya bisa mengatakan hal seperti ini 
padanya?”

Maka para politikus itu berkata, “Oh, nyonya, Anda bisa! Anda dapat mencobanya. Katakan 
saja apa yang dibutuhkan oleh sang guru, dan kami akan melakukannya! Coba saja, paling tidak cobalah 
dulu. Kami tidak akan menyalahkan Anda jika tidak berhasil. Coba saja!”

Jadi mungkin karena istri guru tersebut telah terpengaruh oleh suaminya atau karena pada 
dasarnya ia sangat welas kasih atau welas asih karena ajaran sang suami, maka dia pun menjawab, 
“Baiklah! Saya akan mencoba. Saya akan mengatakan sesuatu yang mungkin bisa berhasil: Suami saya 
lahir di tahun tikus. Berdasarkan zodiak China, dia adalah tikus. Jadi sekarang pulanglah dan buatlah 
sebuah tikus emas sebagai hadiah ulang tahunnya minggu depan, dan saya akan berusaha melakukan 
yang terbaik!”

Kemudian para politikus tersebut merasa sangat gembira dan berkata, “Oh, ya! Ya! Terima 
kasih, Nyonya, ayo pergi!” Dan setelah mereka pulang, mereka pergi ke toko perhiasan, dimana mereka 
memesan sebuah perhiasan tikus dari emas. Bentuknya benar-benar persis seperti tikus, tetapi terbuat 
dari emas padat. Sang istri sudah menginstruksikan kepada mereka, “Itu harus terbuat dari emas murni, 
bukan sepuhan. Kami tidak terima barang palsu, kami mengajarkan Kebenaran!”

Maka pada minggu berikutnya, politikus-politikus itupun membawa tikus emas tersebut 
kepada istri guru itu, dan sang istri pun berusaha mencari jalan untuk memberikannya kepada sang 
guru. Tetapi sang guru bertanya, “Ini dari siapa? Bagaimana engkau mempunyai uang untuk membuat 
ini?” Maka sang istri pun mengakui segalanya. Dia berkata, “Orang-orang ini begitu tulus, dan bakti 
mereka begitu luar biasa hingga saya tidak bisa menolak. Jadi saya memberitahu mereka bahwa minggu 
ini adalah hari ulang tahunmu dan engkau berzodiak tikus. Saya menyuruh mereka untuk membuat 
sebuah tikus emas untukmu, jadi terimalah ini!”

Tetapi guru tersebut merasa begitu frustrasi dan marah, dan dan dengan suara yang tinggi 
berkata, “Ah! Setelah sekian tahun saya mengajarimu, engkau masih saja belum memiliki kebijaksanaan 
sama sekali! mengapa engkau memberitahukan mereka bahwa saya berzodiak tikus? engkau seharusnya 
memberitahu mereka bahwa saya berzodiak kerbau!” (Hadirin tertawa dan bertepuk tangan.) 
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Membawa Perdamaian    
Surgawi ke Atas Bumi

Disampaikan oleh Maha    Guru Ching Hai, retret Internasional 5 hari,

Hsihu, Formosa, 18 February 2007  (Asli dalam bahasa Inggeris dan Mandarin)

Pada tanggal 18 Februari, Tahun Emas 4 (2007), Maha 
Guru Ching Hai, para Anggota Asosiasi, dan para tamu 
lainnya di Hsihu, Formosa, membunyikan lonceng untuk 
menyambut datangnya Tahun Baru Imlek serta membawa 
pesan penting tentang  perdamaian, kasih, dan   pelestarian 
bumi sebagai Ibu Pertiwi kita. Lagu  indah yang digubah 
oleh Maha Guru Ching Hai sangat menyentuh dan 

mempengaruhi suasana pesta serta menambah perasaan 
kasih dan damai di dalam diri setiap hadirin. 

Berkah yang Melimpah dari    
Sebuah Harapan Tahun Baru

Semoga di tahun ini Anda semua memperoleh  keberuntungan, 
semoga tahun ini menjadi tahun yang  lebih sejahtera dan yang 

lebih penting lagi semoga tahun ini menjadi tahun yang damai! Saya 
menggubah beberapa lirik lagu Happy New Year untuk menyemarakkan 
acara Tahun Baru. Dan kita akan menyanyikan seperti iramanya lagu 
“Happy Birthday”:

Happy New Year, Heaven. 
Happy New Year on Earth. 
Happy New Year, all beings. 
Happy Peaceful New Year.

Apakah Anda sudah hafal? Oke. Mari kita bernyanyi bersama.  
(Guru dan hadirin bernyanyi.) Bagus! Kita berharap dunia bisa damai: 
damai di Surga, damai di Bumi, damai untuk semua orang dan semua 
makhluk. Setidaknya tahun ini! Jika harapan kita tulus, maka hal itu 
akan terwujud.

Nampaknya perdamaian akan terwujud, dan segera menurut 
berita akhir-akhir ini. Meskipun masih ada ketegangan di sana-sini 
di antara para inkarnasi mereka yang bermusuhan dalam kehidupan 
lampau, mereka sebetulnya sedang menyelesaikan persoalan kehidupan 
masa lampau mereka. Tetapi sekarang keadaannya jauh lebih damai dari 
sebelumnya. Bukankah demikian ? (Hadirin: Ya.) Ya!
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Membawa Perdamaian    
Surgawi ke Atas Bumi

Keadaan akan semakin damai. Perdamain itu mutlak harus diwujudkan jika kita ingin 
tetap mempertahankan kehidupan di bumi. Selama ini, kita telah merusak makhluk indah yang 
disebut dengan Ibu Pertiwi. Saya berharap masih ada waktu bagi kita untuk mempercantik, 
mengoreksi, dan memperbaiki bumi ini entah dengan cara bagaimanapun.

Jadi perdamaian harus terjadi, karena hanya dalam keadaan damai, kita bisa membangun 
negeri. Hanya dalam keadaan damai, kita bisa membangun kembali hubungan antar umat 
manusia. Hanya dalam keadaan damai, kita bisa mencapai Surga. Bahkan tidak ada cara lain 
yang dapat membuat kita bisa hidup rukun antar sesama, kecuali dalam perdamaian. Banyak 
hal yang lebih penting yang harus kita lakukan di dunia ini - semua orang mengetahuinya - 
daripada mengangkat senjata dan menembaki orang-orang. Tindakan seperti itu harus dihindari. 
Jangan pernah berpikir seperti itu di dalam kehidupan kita.

Tetapi saudara-saudari sepelatihan kita memiliki cara lain untuk meningkatkan 
kesadaran yang lebih tinggi untuk mengatasi hal-hal yang penting dan mendesak, untuk 
menciptakan perdamaian. Kebanyakan orang hanya berbicara tentang perdamaian, akan tetapi 
kita harus lebih banyak berbuat, berbuat untuk memberikan kontribusi terhadap perdamaian: 
dengan cara mengasihi tetangga dan menghentikan perbuatan buruk. Yang buruk kita buang 
seketika, sebaliknya yang baik kita laksanakan segera.

Ini adalah cara hidup yang sangat sederhana. Tidak perlu pergi ke mana-mana untuk 
mencari Surga jika  kita belum bisa hidup rukun dengan tetangga dan belum bisa merasakan 
kedamaian di dalam diri sendiri. Sebagaimana yang sering saya katakan, anak remaja dibesarkan 
dalam cinta kasih orang tuanya. Mereka mendapatkan kasih sejak mereka dilahirkan, sebelum 
dilahirkan, dan juga pada masa pertumbuhan mereka. Mereka tumbuh menjadi dewasa dalam 
kasih orang tua, teman-teman, pasangan, serta anak-anak mereka yang tercinta.

Begitulah seharusnya mereka tumbuh dewasa dan menjalani kehidupan, yaitu dalam 
suasana kasih dan damai. Tidak boleh ada satu orang pun di dunia ini yang menggantikan kasih 
dengan kebencian dan membuat orang pergi ke suatu tempat untuk menghancurkan kasih tadi 
dan kasih orang lain, padahal ia sendiri tidak pernah mendapatkan perlakuan buruk  Itu tidak 
benar! Bahkan dari sudut pandang kemanusiaan, hal itu salah besar, apalagi dari sudut pandang 
Tuhan. Janganlah  membawa-bawa nama Tuhan ke dalam diskusi sebelum kita sendiri mampu 
berbuat kebaikan dan mampu hidup rukun antar sesama.

Kita memiliki banyak pekerjaan mendesak yang harus segera diselesaikan: Kita harus 
menyelesaikan masalah kelaparan; ada banyak anak-anak yang mati kelaparan; ada banyak 
orang tua yang tidak mendapatkan perawatan; ada banyak hewan yang ditelantarkan dan 
diperlakukan kejam. Ada berbagai macam masalah kecil di sana-sini, ada berbagai macam 
problem besar di sana-sini yang harus diselesaikan agar kehidupan di planet ini menjadi lebih 
baik.

Kita tidak boleh membuang-buang energi, waktu, dan uang untuk pembunuhan. Kita 
harus menggunakan energi dan waktu kita untuk kasih dan perdamaian. Sebab jika kita tidak 
menghentikan peperangan sekarang ini, maka semua orang mengetahui bahwa kita tidak akan 
mempunyai waktu untuk mengerjakan hal lainnya. Jika planet ini musnah, barangkali pihak 
yang menang maupun kalah  perang akan mati lebih cepat dari berakhirnya peperangan itu 
sendiri. Saya telah mengatakannya berulang-kali, jadi tidak perlu diulangi lagi.
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Menjadi Orang Pertama yang Melindungi Bumi

Tetapi ada satu hal: Saya harus berterima kasih. Para anggota Asosiasi kita, sepanjang 
tahun, terutama pada tahun-tahun ini ketika terjadi banyak musibah di berbagai belahan dunia; baik 
karena ulah manusia maupun alam, telah bertindak penuh welas asih dan sangat giat membantu 
saudara-saudari lain yang membutuhkan. Jadi saya harus berterima kasih banyak, dan saya sangat, 
sangat bangga dengan Anda.

Kita harus mencari perdamaian dunia. Jika peperangan terus berlanjut, maka kita tidak 
akan mempunyai waktu untuk memperbaiki dunia. Anak-anak kita, generasi penerus kita kelak 
tidak akan mempunyai tempat tinggal lagi. Seluruh dunia mungkin akan hancur. Kehancurannya 
mungkin tidak akan membahayakan praktisi Metode Quan Yin, karena kita telah menemukan Tuhan 
dan kita aman. Akan tetapi kita harus menjaga dunia ini agar saudara dan saudari kita juga ikut 
terangkat. Jika seseorang mengalami kematian secara tragis dan tiba-tiba, maka jiwanya sangat sulit 
untuk memperoleh kesadaran dan kebebasan kembali. Jadi kita menunggu dan menunggu sampai 
giliran kita tiba. 

Sambil menunggu, kita harus memperbaiki apapun yang bisa kita diperbaiki. Khususnya 
kita, harus menjadi orang pertama yang melakukannya. Misalkan, berusahalah untuk menghemat 
energi secara maksimal. Saya sering meminta Anda untuk menggunakan lampu hemat energi dan 
kita memang telah melakukannya. Sekarang, jika ada, belilah kendaraan yang tidak mengeluarkan 
gas beracun. Jika  bisa, aturlah untuk berkendaraan bersama untuk bekerja, berbelanja, mengantar 
anak ke sekolah, dsb., yang berarti bepergian dengan satu kendaraan saja. Dengan cara-cara yang 
demikian, kita bisa menghemat banyak energi dan mengurangi gas beracun.

Di rumah, cobalah untuk mendaur ulang apa yang bisa dipakai ulang. Misalkan, cobalah 
untuk menghemat air. Air tersedia begitu mudah, tetapi diperlukan energi listrik untuk mengalirkannya 
ke rumah-rumah. Jadi, untuk menyediakan air ke rumah-rumah dibutuhkan banyak energi. Begitu 
juga dengan penyediaan listrik ke rumah-rumah, juga memerlukan banyak energi. Kita seharusnya 
menghemat energi semaksimal mungkin. Tidak saja uang yang menjadi problem. Penyelamatan 
dunia juga menjadi  problem kita. Jangan menunggu sampai tetangga yang mengerjakannya terlebih 
dahulu. Kita harus mengerjakan apa saja yang bisa dikerjakan.

Saya kembali ke Hsihu dengan taksi. Sopir taksi menanyakan banyak hal dan saya 
memberikan beberapa penjelasan. Saya menjelaskan cara saya menghemat energi, menggunakan 
kendaraan yang tidak mengeluarkan gas beracun, yang merupakan suatu inovasi. Saya mengatakan 
bahwa saya seorang vegetarian. Sekarang Perserikatan Bangsa Bangsa mengumumkan bahwa 
peternakan hewan menjadi penyebab utama emisi gas beracun, jadi sangat baik jika kita telah 
menjadi vegetarian. Saya katakan kepada sopir taksi bahwa kasih adalah alasan utama saya menjadi 
seorang vegetarian.

Ia berkata, “Apa gunanya menjadi vegetarian seorang diri sementara sepuluh orang lainnya 
masih mengkonsumsi daging?” Saya jelaskan kepadanya, “Saya harus mengurus diri sendiri terlebih 
dahulu. Jika setiap orang berpikir seperti Anda – setiap orang menunggu orang lain untuk memulai – 
maka kapan kita mencapai tujuan? Jika saya mengetahui apa yang benar dan tepat untuk dikerjakan; 
maka saya akan mulai mengerjakan. Jika tetangga saya sepaham dengan saya dan mengikuti contoh 
saya, maka itu sangat bagus. Jika tidak, setidaknya saya telah melaksanakan tugas dan kewajiban 
saya. Jika saya tidak berbuat sesuatu yang saya yakini baik, dan orang lain juga begitu, maka tidak 

Guru Berkata



Majalah Berita Maha Guru Ching Hai No. 184   23

akan ada orang yang berbuat baik. Banyak orang yang tidak mau mengerjakan apa yang baik dan 
tepat, karena ragu apabila mengerjakannya seorang diri sementara sepuluh orang lainnya tidak.” 
Apakah ada gunanya? (Hadirin:Ya) Ya.

Saya berkata kepada sopir taksi tersebut, “Sebagai contoh, akan lebih baik memiliki dua 
atau tiga lampu di sebuah pusat pertokoan daripada tidak sama sekali. Jika Anda memasuki rumah 
besar yang gelap, dan Anda menyalakan sebuah lilin, bukankah Anda akan melihat banyak hal? 
Tidak peduli apakah  rumah itu sudah gelap semenjak ribuan tahun. Akan tetapi begitu Anda masuk 
dan menyalakan sebuah lilin, maka Anda akan bisa melihat ke sekitarnya. Kemudian, jika orang lain 
datang masuk dan melihat lilin menerangi ke sekeliling, ia juga akan mengikutinya dan menyalakan 
lilin lainnya. Bahkan keadaan akan menjadi lebih terang dengan adanya dua lilin yang menyala. 
Itulah yang kita kerjakan. Kita mempengaruhi orang lain satu persatu, selangkah demi selangkah. 
Kita tidak perlu berbicara apa-apa. Dalam kenyataannya, kadang walaupun kita telah berbicara 
dengan baik dan detail, namun tidak ada yang mau mendengarkan. Ada yang mendengarkan, tetapi  
tidak mengerti dengan baik, atau hanya beberapa orang saja yang mendengarkan.”

Sekarang Anda membuat stasiun Supreme Master Televisi yang menayangkan ceramah 
video saya yang lama. Saya sudah menonton beberapa acaranya. Saya mengomentari, “Orang itu 
sangat pintar berbicara, tetapi dengan siapa Dia berbicara? Kenapa Dia bepergian ke mana-mana 
dan berbicara tentang sesuatu yang nampaknya hanya beberapa orang saja yang peduli?” Akan 
tetapi, kita harus peduli, karena kita masih tinggal di dunia ini. Selama kita masih di dunia ini, 
maka kita harus mencoba melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan dunia dan semua mahkluk 
hidup. Jika kita sudah naik ke Surga, kita tidak perlu lagi membicarakannya. Akan tetapi, selama 
masih tinggal di sini, kita harus mengurus dan merawat dunia ini dengan baik.

Demikian juga halnya dengan rumah Anda, jika sudah terjual, maka tidak ada lagi yang 
perlu dilakukan terhadap rumah itu. Tetapi selama Anda masih memilikinya, maka Anda  wajib 
merawat dan memperbaikinya, tidak saja untuk keselamatan Anda, tetapi juga untuk keselamatan 
teman Anda. Apa jadinya jika mengundang teman ke rumah, sementara rumah Anda dalam kondisi 
rusak dan bisa roboh setiap saat. Bukan kerena itu saja kita sangat peduli dengan hal-hal fisik. Tetapi 
di manapun kita berada, kita hendaknya berupaya untuk mengurus tempat itu, bukan saja untuk 
kepentingan kita , tetapi juga untuk kepentingan dunia secara keseluruhan. Sebenarnya, dunia fisik 
ini tidaklah begitu penting bagi kita, karena kita sudah tahu cara pulang ke Rumah. Bahkan kalau 
dunia ini tidak ada, kita mengetahui bahwa kita bisa pergi ke dunia lain yang jumlahnya jutaan. 
Tetapi masih banyak orang yang belum mengetahuinya. Jadi kita tidak berhak untuk menghancurkan 
dunia ini. Benarkah? (Hadirin:ya) 

Penyakit Gila Dikali Dua Belas 

Sama Dengan Keluguan
Guru Menceritakan Lelucon

Di dalam ruang pengadilan, sang hakim sangat frustasi 
dan marah sehingga dia berteriak kepada juri: “Apa 

yang dapat menjadi alasan kalian yang memungkinkan untuk 
membebaskan terdakwa ini?” Kepala juri berkata, “Penyakit 
gila, Yang Mulia.” Jadi hakim menatapnya dan berkata, 
“Semuanya dua belas kali dari kalian?”

Diceritakan oleh Maha Guru Ching Hai, Florida, Amerika Serikat,

3 Februari 2003 (Asal dalam bahasa Inggris) DVD#755

Guru Berkata
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Kereta api trans-Korea 
melambangkan terhubungnya 
kembali ikatan erat rakyat Korea 
yang telah ada sebelumnya.

Anggota Rancangan Perdamaian 
Everest (dari kiri ke kanan) 
Micha Yaniv (Israel), Ali Bushnaq 
(Palestina), Dudu Yifrah (Israel), 
bekerja untuk menyebarkan pesan 
perdamaian ke seluruh penjuru 
dunia dengan mengundang 
orang-orang dari berbagai macam 
keyakinan bersama-sama, terutama 
orang-orang Israel dan Palestina.

24    Majalah Berita Maha Guru Ching Hai No. 184

Tahun yang Damai 
Telah Datang Oleh Grup Berita Ohio (Asal dalam bahasa Inggris)

T  ahun  lalu ada banyak kemajuan positif, dimana  negara-negara 
dan rakyatnya telah menghentikan perselisihan dan mengupayakan 

perdamaian di planet kita. Banyak negara, beberapa di antaranya 
mempunyai sejarah peperangan yang panjang, telah menyetujui 
perjanjian diplomatik antar negara.

Pada tanggal 26 November, Tahun Emas 3 (2006), sebuah 
perjanjian gencatan senjata telah ditetapkan antara Israel dan Palestina. 
Baru-baru ini, telah diadakan  konferensi dua hari di Petra, Yordania 
yang dihadiri oleh para peraih Nobel dan pemuda Israel dan Arab, yang 
berpusat pada upaya untuk membawa perdamaian di Timur Tengah. 
Hubungan antara Korea Utara dan Selatan juga mengalami kemajuan 

pesat. Pada tanggal 17 Mei, Tahun 
Emas 4 (2007), kereta api membawa 
penumpang dari selatan dan utara, 
kemudian berjalan dengan tujuan Korea 
Utara dan Selatan secara berurutan. 
Kereta api trans-Korea ini dijalankan 
untuk pertama kalinya setelah 56 tahun.  

Pada bulan April Tahun Emas 4 (2007), Afghanistan, sebuah 
negara dengan konflik internal selama berpuluh-puluh tahun, kini 
bersama-sama membentuk sebuah partai politik antar etnik, United 
National Front (Front Nasional Bersatu). Partai baru ini berjanji 

untuk mengakhiri konflik dalam negeri dengan cara yang demokratis.

Ratusan rakyat Palestina membawa bendera kuning Fatah dan bendera hijau Hamas 
untuk turun ke jalan untuk menuntut perdamaian kepada pemerintah, sehari setelah 
gencatan senjata berjalan.

  Di Uganda, kelompok separatis telah memilih negisosasi setelah 
perang dimana mereka menegaskan kembali komitmen perdamaian 

mereka dan menyetujui untuk duduk bersama dengan beberapa negara 
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Para pemuda di wilayah Bara, Nepal, membaca koran dengan judul di halaman depan: “Konflik Bersenjata Telah 
Berakhir”
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Afrika untuk membicarakan persatuan. Pemimpin 
negara Sudan, Chad, dan Republik Afrika Tengah 
telah menandatangani perjanjian yang memperbaharui 

perjanjian persatuan untuk perdamaian di negara 
mereka. Dalam negeri Republik Afrika Tengah, sebuah 

perjanjian perdamaian telah ditandatangani oleh salah satu 
kelompok oposisi pada bulan Februari. Pada bulan yang 

sama, salah satu kelompok terbesar di Darfur, Sudan telah 
menyetujui untuk gencatan senjata dan menyatakan bahwa mereka 

siap untuk memulai pembicaraan damai 
dengan pemerintah.   

  India dan Pakistan kini bekerja 
sama dan hidup secara harmonis untuk 
menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi 

Unjuk rasa damai rakyat 
Uganda untuk mendukung 
pembicaraan damai 

Anggota delegasi pemerintah 
Sudan pada pembicaraan damai 
di Abuja, Nigeria.

Pemimpin Pasukan Pembebasan Sudan di Darfur 
menandatangani Perjanjian Perdamaian Darfur dan 
menyatakan sumpah di Khartoum, Sudan.

warga Kashmir, sebuah negara yang telah lama mendambakan perdamaian. 
Dan hal yang sangat penting adalah perjanjian nuklir yang ditandatangani oleh kedua negara untuk 

melindungi wilayah Kashmir dari bencana nuklir.   

Pada bulan November Tahun Emas 3 (2006), Menteri Dalam 
Negeri Nepal dan kepala juru bicara Maoi menandatangani Perjanjian 

Menteri Luar Negeri Pakistan, Khursheed Kasuri (kiri depan), dan rekan dari India 
Pranab Mukherjee (kanan depan), di New Delhi berkumpul untuk melanjutkan 
pembicaraan damai.

Perdamaian Umum untuk pelucutan senjata, acara itu mengikutsertakan 
para pemimpin pemberontakan untuk menjadi bagian dalam pemerintahan 
transisi. Kedua partai telah sepakat untuk mentaati syarat-syarat dalam 
perjanjian.

Pemerintah Filipina bertemu dengan Kelompok Pembebasan 
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Islam Moro (MILF) dan menawarkan pengakuan akan pemerintahan sendiri 
kepada warga Moro. Perjanjian yang bertujuan pada perdamaian ini mengakhiri 
salah satu konflik antar warga terlama di dunia.  

Di Propinsi Aceh, sebuah wilayah di Indonesia, partai oposisi setempat 
masih menentang untuk bekerja sama walaupun telah terjadi gempa bumi yang 
dahsyat pada tahun 2004 di Laut Hindia. Akan tetapi, pada bulan Desember Tahun 
Emas 3 (2006), penduduk bergembira dengan keikutsertaan mereka dalam pemilihan 
langsung mereka yang pertama, dan hal ini menggambarkan perkembangan positif dari 
dua tahun proses negosiasi perdamaian di daerah itu. Di Laut Pasifik, empat kelompok 
milisi telah berkomitmen untuk melakukan pelucutan senjata pada tanggal 19 Mei, demi untuk 
menunjukkan kepada kominutas nasional dan internasional bahwa mereka sungguh berkomitmen 
untuk perdamaian.

Di samping cerita-cerita yang membesarkan hati ini, langkah-langkah yang sama telah 
dilakukan di banyak tempat yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Dengan berkat yang luar 
biasa dari Tuhan, semakin banyak pemimpin di dunia yang disadarkan akan pentingnya perdamaian 
dan bekerja bersama demi masa depan yang cemerlang dan indah di atas Bumi.

Hak Binatang di Bumi
Dihimpun dari Berita Supreme Master Television

Banyak Negara di seluruh dunia yang telah mengembangkan tindakan welas asih untuk 
melindungi binatang yang tak berdosa, termasuk binatang yang hidup di lautan biru. Semakin 

banyak pemimpin dan orang-orang tercerahkan yang bekerja ke arah yang sama untuk meningkatkan 
kesejahteraan para binatang.

Satu dari rencana Amerika Serikat dalam hal perlindungan laut telah disetujui. Papan 
pengumuman yang berisi larangan memancing di sepanjang 200 mil persegi (m2) perairan Kalifornia 
Tengah telah dipasang. Tiga belas dari dua puluh sembilan undang-undang perlindungan laut yang 
diajukan oleh Komisi Perikanan telah membatasi aktivitas memancing yang bersifat komersial 
dan rekreasi. Memancing di air dalam akan dilarang di 16 area yang masih ada. Para komisaris 
dan pencinta lingkungan percaya bahwa tindakan ini adalah suatu tanda baik bagi pelestarian laut. 
(Episode 217)

Uni Pelestarian Dunia sedang mencoba melindungi lautan yang indah! Suatu petunjuk 
baru untuk melindungi laut telah diuraikan secara singkat oleh Uni Pelestarian Dunia. Pada KTTnya 
yang membahas tentang Area Perlindungan Perairan Laut yang diselenggarakan pada bulan April, 
Tahun Emas 4 (2007), di Washington D.C, 50 ahli kelautan dan pelestarian lingkungan datang 
bersama untuk merencanakan perluasan area perairan yang dilindungi. Dan Laffoley, wakil ketua 
kelautan Komisi Dunia terhadap Area yang Dilindungi berkata, “Lautan kita memainkan peranan 
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penting dalam membentuk dan mengatur iklim.” (Episode 233)
Negara-negara Pasifik Selatan telah setuju untuk menghentikan 

penggunaan pukat untuk melindungi kehidupan laut. Sebuah persetujuan 
ditandatangani di Chili untuk melindungi seperempat dari lautan dunia. Pukat 

yang merupakan alat yang digunakan oleh perahu pemancing akan dilarang. 
Sistem monitoring akan diset untuk mengontrol pelaksanaan peraturan baru. 

Matthew Gianni, seorang juru bicara dari Koalisi Pelestarian laut saat menyambut 
pergerakan tersebut berkata, ”Ini adalah langkah maju yang utama dalam perlindungan 

terhadap keanekaragaman hayati di lautan bebas.” (Episode 236)
Pemerintah Swedia telah memberikan kontribusi yang penting terhadap pelestarian 

lingkungan laut! Pemerintah tersebut mengalokasikan 500 juta kronor atau 71 US$ untuk proyek 
perlindungan laut dengan periode 3-tahunan. Menteri Lingkungan Hidup Andreas Carlgren dan 
menteri luar negeri Swedia untuk Uni Eropa, Cecilia Malmstrom, menyatakan bahwa anggaran ini 
akan membantu memperbaharui lingkungan di Laut Baltik dan Laut Utara.

Beraneka ragam proyek akan dimulai, termasuk mengoksidasi dasar laut dan memulai 
kembali jalan migrasi laut alami dari beraneka ragam spesies ikan. Swedia juga akan bekerja sama 
dengan negara-negara di Laut Baltik yang lain dan Uni Eropa untuk melindungi lingkungan di 
dalam laut ini. (Episode 241)

Pemerintah Inggris akan mempublikasikan sebuah brosur yang dirancang untuk mendukung 
bangsa-bangsa yang menentang penangkapan ikan paus untuk ikut serta dalam komisi ini. Brosur 
tersebut menyebutkan bahwa ikan paus merupakan “makhluk sosial yang sensitif” 
dan menyatakan bahwa perlindungan ikan paus adalah sebuah tanggung 
jawab global. Perdana Menteri Inggris Tony Blair adalah pendukung 
anti penangkapan ikan paus. Beliau mengatakan “Kami mendesak 
berbagai pemerintah untuk ikut serta dengan Inggris dan bangsa-
bangsa anti penangkapan paus yang lain di Komisi Penangkapan 
Paus Internasional untuk memastikan bahwa generasi kita adalah 
generasi yang sadar untuk melindungi ikan paus. (Episode 165)

Pada berita perlindungan kehidupan 
liar, lima negara di Afrika Selatan 

merencanakan sebuah batas area perlindungan kehidupan 
liar. Inisiatif ini akan sangat menguntungkan kumpulan gajah 

Afrika. Para Menteri Lingkungan Hidup dari 5 negara 
Afrika Selatan berencana untuk mengembangkan 111.000 
mil persegi (mil2) (atau 288.000 km2) Afrika menjadi 
wilayah perlindungan batas terbuka dan bebas jelajah. 
Jarak jelajah yang meningkat akan menguntungkan sekitar 

150.000 gajah. (Episode 227)
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Masyarakat Anti-Pembedahan Nasional (NAVS) dan Pelindung 
Binatang (ADI) sedang menayangkan berita dimana 
Irlandia bisa menjadi Negara Eropa pertama di dunia 
yang melarang percobaan laboratorium pada kera. 
Kemajuan ini telah dibuat setelah kampanye panjang 
di Uni Eropa (Episode 195).

Para ilmuwan Eropa baru-baru ini mengumumkan 
bahwa percobaan yang akhir-akhir ini dilakukan terhadap 
binatang hidup sekarang dapat dilakukan dengan model manusia. 
Penemuan ini akan menyelamatkan kehidupan dari 20.000 kelinci 
per tahun dan 240.000 tikus. Ilmuwan Eropa sudah tidak menggunakan 
kelinci dan tikus untuk mengetes kosmetik dan cairan pencuci piring. 

Para ilmuwan mengumumkan bahwa tes yang baru lebih dapat dipercaya untuk mengecek keamanan 
bahan-bahan kimiawi pada make up dan produk-produk lain. Suatu larangan lengkap terhadap tes 
binatang untuk kosmetik akan mulai terlihat jelas pada Tahun Emas 6 (2009). (Episode 237)

Di Amerika Serikat, banyak orang dan organisasi yang bekerja sama untuk mempromosikan 
hak-hak binatang. Pada tanggal 10 April, Tahun Emas 4 (2007), Aksi Pelarangan Adu Binatang 
diajukan oleh senat Amerika Serikat. Keputusan tentang hal ini telah diambil oleh Dewan 
Perwakilan Rakyat. Momen kemenangan untuk hak binatang setelah melakukan 6 tahun kampanye 
telah membuahkan hasil. Undang-undangnya sekarang telah ditandatangani oleh Presiden Bush dan 
akan diberlakukan dengan segera. (Episode 235)

Di Inggris, Aksi Kesejahteraan Binatang diterapkan di Wales. Aksi Kesejahteraan Binatang 
tersebut akan meyakinkan bahwa semua hewan peliharaan akan diberikan jaminan kesejahteraan 
yang mendasar seperti air segar, kondisi hidup yang cocok, perlindungan dari luka, dan kemampuan 
untuk mengekspresikan tingkah laku normal. Hal ini telah berpengaruh pada peraturan untuk 
pencegahan kekerasan terhadap binatang (RSPCA), yang telah lama mengantisipasi UU yang baru. 
(Episode 203).

Masyarakat Palang Merah Amerika di Texas, Amerika Serikat, baru-baru ini 
menyelenggarakan kursus pertolongan pertama yang menginstruksikan penjaga hewan peliharaan 
tentang bagaimana memperlakukan hewan peliharaan dalam situasi krisis. Para penjaga belajar 
mengenai tips-tips penyelamatan hidup yang meliputi bagaimana menolong binatang yang susah 
bernafas, bagaimana membawa binatang yang terluka, dan bagaimana menyadarkan binatang 
dengan tekanan jantung (CPR). (Episode 208)

Para dokter dan perawat sering sekali memperlakukan binatang sama perhatiannya dengan 
memperlakukan manusia. Di Chicago, Amerika Serikat, sebuah tim medis mengangkat kanker 
dari pelupuk mata kanan seekor beruang dengan berat badan 300 pon. Di Jerman, sebagai operasi 
pertama untuk jenis ini, suatu tim medis menyelesaikan operasi mata dengan frekuensi suara yang 
sangat tinggi terhadap seekor bayi badak untuk menyembuhkan kebutaannya semenjak lahir yang 
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disebabkan oleh katarak. (Episode 234 
dan 238)

Ahli Biologi, Donna Shaver 
telah mengabdikan  lebih dari 20 tahun 

hidupnya untuk menyelamatkan satu dari 
spesies yang paling terancam di dunia, kura-

kura laut dari Kemp Ridley. Menurut Pelayanan 
Taman Nasional, Dr. Shaver adalah ahli kura-kura 

laut Kemp Ridley yang terancam dan pemimpin dalam 
hal Biologi serta pemulihan kura-kura laut. Rekaman menyatakan bahwa berkat usaha Dr. Shaver, 
lebih dari 24.000 kura-kura Kemp Ridley telah menetas dengan selamat dan membuat jalan pulang 
ke rumah mereka di laut. (Episode 236)

Kami gembira dapat melihat ada semakin banyak orang yang mengambil bagian untuk 
melindungi hewan, teman kita di Bumi, termasuk makhluk-makhluk air. Semakin banyak perhatian 
juga diberikan untuk mengurangi jumlah polusi laut, termasuk kontaminasi minyak dan sisa-sisa 
plastik di laut yang dapat menyebabkan luka atau kematian kepada binatang laut dalam jumlah 
yang besar. Kami berterima kasih atas semua usaha pemerintah, organisasi, serta individu dalam 
hal penyelamatan lingkungan. 
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Membersihkan Pencemaran Minyak

Sel Surya yang Inovatif
                       - Berlimpah, Ringan, Murah 

Oleh Grup Berita AS (Asal dalam bahasa Inggris)

Pencemaran minyak terus menjadi masalah di daratan, tetapi masalah ini menjadi jauh lebih 
buruk bila terjadi di laut. Sebenarnya pencemaran ini telah menjadi masalah yang paling parah 

di dunia, karena dapat mengakibatkan kematian dan masalah reproduksi dalam jangka panjang 
bagi banyak biota di laut. Pencemaran itu tidak semata-mata disebabkan oleh 
tumpahan minyak yang terjadi sekali-sekali, tetapi juga dari ratusan juta galon 
minyak yang bermuara di laut secara diam-diam yang terjadi sepanjang tahun, 
kebanyakan dari sumber yang bukan disebabkan oleh kecelakaan, tetapi dari 
ceceran minyak di daratan dan limbah dari pemukiman maupun industri.

Pembersihan atas pencemaran itu telah menimbulkan masalah yang luas 
dan mahal bagi lingkungan. Namun, Profesor Eugene Rosenberg dari Universitas 
Tel Aviv di Israel telah menemukan suatu larutan organik yang efektif. Di dalam 
risetnya beliau menemukan suatu jasad renik bersel tunggal dalam jumlah besar 

yang dinamakan bakteri arthobactor yang 
dapat menguraikan dan membersihkan 
minyak, dan hanya menyisakan air yang 
jernih sebagai hasil akhirnya. Larutan pembersih minyak 
yang diproduksi oleh perusahaannya, BioPetroClean, dapat 
menangani air dan tanah yang tercemar, tempat penimbunan 
minyak, serta kapal tangki pembawa minyak. Larutan itu 

dirancang untuk dapat memenuhi standar lingkungan saat ini 
maupun yang akan datang dengan biaya rendah, delapan kali lebih murah 
daripada pembersihan dengan perangkat mekanis.

Sebagai pelopor dalam penggunaan bakteri untuk tujuan pembersihan 
pencemaran minyak pada kapal tangki minyak, pipa saluran, serta di pantai-
pantai, Profesor Rosenberg mendapatkan Penghargaan Proctor and Gamble 
bidang Mikorbiologi Terapan dan Lingkungan dari American Society of 
Microbiology pada tahun 2003. Pengabdiannya terhadap pekerjaannya telah 
membantu mengatasi sebuah persoalan lingkungan yang serius serta memberi 
sumbangan yang sangat berharga bagi pemulihan planet kita yang cantik.
restoring our beautiful planet.             Referensi: http://www.biopetroclean.com

Membersihkan tumpa-
han minyak adalah 
proses yang sulit dan 
mahal

Hewan malang yang 
tercelup minyak

Di dalam sebuah kapal 
tangki, alat penyiram 
menyemprotkan bakteri ke 
dinding bagian dalam untuk 
mengurai minyak.

Oleh Grup Berita Formosa (Asal dalam bahasa China) 

Universitas Nasional Chiao Tung (The National Chiao Tung 
University - NCTU), sebuah universitas teknologi terbaik di 
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Formosa, dan baru-baru ini memperkenalkan sebuah sel surya (solar cell) yang baru dikembangkan 
yang dipasang pada lembaran plastik sebagai landasannya. Tipis dan ringan, sel berharga murah ini 
dapat dibuat menjadi seperti sebuah kantong plastik yang dapat dilipat menjadi seukuran saku. Sel 
ini juga dapat diproduksi secara masal seperti dalam proses percetakan

Menurut pimpinan tim riset itu, Chen Fang-chung, yang juga berstatus asisten profesor 
di Departemen Photonics NCTU, energi surya adalah bentuk energi yang ramah lingkungan yang 
dapat disimpan di dalam baterai (accu) dan dapat diubah menjadi daya listrik. Sel surya tradisionil 
yang dibuat dari bahan silikon, ukurannya besar dan bobotnya berat, selain itu harganya juga sangat 
mahal. Oleh karena itu, sel surya itu tidak begitu populer untuk digunakan bagi 
perlengkapan rumah tangga.

Sebaliknya, sel surya organik yang dikembangkan oleh NCTU dibuat 
dengan lembaran plastik yang ringan dan tipis, serta tidak membutuhkan 
fasilitas produksi yang ruwet. Sel inovatif ini dapat diproduksi secara masal 
dengan sebuah proses yang sama seperti percetakan dan dapat mengurangi 
biaya produksi sedikitnya 20 persen atau bahkan sampai 80 persen jika 
dibandingkan sel tradisional. Sel ini memiliki rekor efisiensi konversi yang 
tinggi sebesar 5,2 persen, rekor tertinggi di dunia pada tahun 2006, jauh di atas 
rata-rata sel organik yang lain yang hanya mencapai 4 persen.

Sel surya ini dipasangkan di atas kaca transparan, seperti yang terlihat 
di dalam foto. Namun, Asisten Profesor Chen Fang-chung menjelaskan bahwa 
di masa mendatang sel itu dapat dipasangkan di atas landasan yang lebih 
lembut dan lentur yang dapat dilipat seperti sebuah kantong plastik hingga 
seukuran saku. Sel ini juga dapat dipasangkan pada tenda sebagai sumber 
energi untuk rekreasi di luar rumah. Diperkirakan dalam waktu tiga sampai 
lima tahun mendatang, teknologi baru ini dapat menyediakan sumber energi 
yang murah, ramah lingkungan, dan mudah untuk digunakan secara luas dalam 
kehidupan sehari-hari.

Sel surya organik 
yang dikembangkan 
oleh NCTU dibuat 
dengan lembaran 
plastik yang dapat 
dipasangkan di atas 
kaca atau landasan 
yang lentur yang 
dapat dilipat hingga 
seukuran saku.

Baterai Termanis  
Dari Berita Supreme Master Televisi, Episode 241

Para periset di Universitas Saint Louis di Missouri, Amerika Serikat, telah mengembangkan 
“baterai termanis,” yang sebenarnya adalah baterai bahan bakar (fuel cell batteries) yang bekerja 

dengan memanfaatkan praktis jenis gula apapun, beroperasi tiga sampai empat kali lebih lama 
daripada baterai lithium konvensional, serta dapat diisi kembali secara instan. Namun, kelebihan 
yang terpenting adalah tidak seperti sel bahan bakar yang lain, semua material yang digunakan 
untuk membuat baterai gula ini adalah bahan yang secara biologi dapat terurai. Sebuah prototipe 
seukuran perangko telah dikembangkan untuk mengoperasikan sebuah kalkulator. Pimpinan 
tim reset, Dr. Shelley Minteer, mengatakan, “Studi ini menunjukkan bahwa bahan bakar 
yang dapat diperbaharui bisa dipakai secara langsung untuk baterai…. Hal ini 
menunjukkan bahwa dengan menjembatani ilmu biologi dan ilmu kimia, kita 
dapat membuat sebuah baterai yang lebih baik yang lebih bersih bagi 
lingkungan.”
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Mengubah Limbah Menjadi Energi Bersih
Oleh Grup Berita Singapura dan Amerika Serikat (Asal    dalam    bahasa Inggris)

Limbah adalah masalah lingkungan hidup utama bagi semua negara. Bila ada lebih banyak orang 
di seluruh dunia menjalankan prinsip Mengurangi, Menggunakan Kembali, dan Mendaur Ulang 

sebagai bagian dari gaya hidup mereka, maka jumlah limbah yang dihasilkan akan jauh berkurang. 
Lebih baik lagi bila kita dapat mengubah limbah menjadi energi yang bersih dan menggunakannya 
kembali. Hal ini tidak saja mengurangi masalah TPA, juga akan mengurang emisi gas  rumah 
hijau.

Berbagai proyek pengembangan ramah lingkungan dimulai di seluruah dunia dan 
memberikan gambaran yang jelas bahwa pengembangan yang mendukung lingkungan hidup dan 
mencegah perubahan iklim merupakan tujuan yang dapat dicapai.

Pabrik  Bio-Metanisasi Pertama di Singapura

Pada Tahun Emas 2 (Tahun 2005), sebuah pabrik pengolahan limbah organik dibangun di 
Singapura oleh perusahaan limbah IUT.   Pabrik ini dibuat untuk mengubah sampah makanan dan 
sampah organik dari hotel, dapur, dan pabrik makanan menjadi energi bersih dan kompos. Dengan 
menggunakan proses bio-metanisasi, maka bakteri akan menguraikan sampah makanan menjadi 
kompos serta gas metan. Gas ini ditampung dan digunakan untuk menjadi bahan bakar mesin besar 
bertenaga gas untuk menghasilkan listrik. Ini adalah yang pertama di Singapura dan terbesar di 
Asia. Pabrik ini memiliki kapasitas 800 ton sampah organik setiap harinya dan menghasilkan listrik 
yang cukup untuk menjalankan operasi pabrik ini serta lebih dari 10.000 fasilitas industri lainnya.

Banyak negara lain yang juga memiliki pengembangan yang sama, atau membantu petani 
serta industri pabrik untuk memiliki fasilitas mengubah sampah di pabrik mereka sendiri sehingga 
energi yang dihasilkan menjadi lebih murah dan tersedia dengan cepat.

Referensi: http://www.iutglobal.com/iut-tech-bio-methanisation.asp

Generator Ringan yang Mengubah Sampah Menjadi Listrik

Peneliti dari Universitas Purdue telah menciptakan kilang bahan bakar bio ringan, sebesar 
sebuah kendaraan van, yang mengubah makanan, kertas, dan sampah 
plastik menjadi listrik.

Kilang bahan bakar bio ini memproses limbah yang beraneka 
ragam pada saat yang sama. Sampah makanan difermentasikan menjadi 

etanol dengan menggunakan ragi industri serta mengubah plastik, 
kertas, maupun residu sampah lainnya menjadi metana dan 

propane kualitas rendah yang menggunakan unit gas. 
Gas dan etanol kemudian disalurkan ke 

 Profesor Nathan Mosier dari 
Universitas Purdue bekerja 
dengan kilang biologi taktis 
yang mengubah limbah 
menjadi listrik
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pembakaran mesin disel yang menjadi sumber tenaga generator untuk menghasilkan listrik. Sistem 
ini sangat efisien dan dapat menghasilkan 90% energi lebih banyak dari yang dibutuhkan sistem ini 
sendiri, dengan sisa pembakaran abu yang tidak berbahaya.

Walaupun dikembangkan untuk digunakan oleh militer, penciptanya berharap agar 
dapat digunakan oleh masyarakat sipil, seperti di daerah pemulihan bencana atau sebagai sistem 
pembangkit tenaga tambahan.

Referensi:: http://www.technologyreview.com/Energy/18183/

Mengubah Biomass dan Sampah Makanan Menjadi Energi   
yang Bisa Dipergunakan

Profesor Ruihong Zhang di  kampus  Universitas California 
Davis telah mengembangkan pencerna anaerobik yang menggunakan 
bakteri untuk mengubah sampah makanan, sisa hasil panen, dan biomass 
lainnya menjadi gas hidrogen serta metana yang dapat dibakar untuk 
menghasilkan listrik atau digunakan sebagai bahan bakar kendaraan.

Proyek Energi Biogas dimulai oleh universitas tersebut dan 
dianggap sebagai alat peraga berskala besar yang pertama dari teknologi 
ini di Amerika Serikat. Setiap ton sampah makan dapat menghasilkan 
energi yang cukup untuk menghasilkan listrik bagi 10 rumah di Kalifornia 
setiap hari.

Sistem yang dikembangkan Profesor Zhang berbeda dari 
pencerna anaerobik lainnya yang dibiasanya digunakan di sarana 
pengolahan air kotor dan peternakan. Sistem ini dapat memproses lebih 

banyak macam benda padat dan sampah cair, termasuk sisa makanan, sampah pekarangan, rabuk 
hewan, dan jerami padi. Dibandingkan dengan sistem lainnya, sistem ini lebih efisien serta hanya 
memerlukan setengah dari waktu yang biasanya diperlukan untuk mengubah sampah menjadi 
energi. Lebih jauh lagi sistem ini menghasilkan dua gas bersih - hidrogen dan metana, sementara 
sistem yang lain hanya menghasikan metana.

Referensi: http://www.news.ucdavis.edu/search/news_detail.lasso?id=7915

Membuat Energi dari Air Asam
Di Tanzania, sebuah pengalih bio-gas dikembangkan sebagai 

bagian dari proyek yang lebih besar yang didanai pemerintah Swiss 
untuk memberikan penghasilan tambahan kepada para petani kopi.

Sistem pengalih ini dapat mendaur-ulang limbah dari 
proses biji kopi mentah, yang sangat asam. Sifat asam ini 
sangat disukai oleh mikroorganisme, dan hasil akhir dari 
proses ini adalah gas metana yang dapat digunakan 

UC Davis Professor Ruihong 
Zhang shovels fresh table 
scraps from San Francisco 
restaurants into the biogas 
energy converter.

Petani Moses Urio berharap 
agar dia tidak harus 
membeli diesel lagi



Referensi: http://www.ebc.org.ph/

Mengubah Sampah Menjadi Emas
- Pembangkit Tenaga Metana
Oleh rekan inisiat di China Daratan  (Asal dalam bahasa China)

China mempunyai penduduk agraris yang sangat besar. Dan ada banyak petani yang memotong 
pohon serta membabat rumput untuk memasak makanan atau menghangatkan rumah. 

Sebenarnya hal ini sangat menghamburkan tenaga dan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan 
yang lebih parah. Dalam hal ini, pengembangan sumber energi yang dapat diperbaharui, seperti 
metana, tenaga surya, tenaga hidro-elektrik kecil*, dsb., tidak saja dapat memperbaiki gaya hidup 
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untuk menggantikan diesel sebagai sumber tenaga mesin para petani.
Sistem pengalih bio-gas ini tidak hanya menolong para petani untuk mendapatkan uang 

yang lebih banyak dari kopi mereka, tetapi juga dapat mengurangi pengrusakan lingkungan yang 
dapat disebabkan oleh air yang bersifat asam. 

Referensi: http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/6571547.stm

Menggunakan Bakteri untuk Memisahkan Hidrogen  dari 
Sampah Coklat

Sebuah laboratorium nasional di Filipina telah mengembangkan biogas ringan ramah 
lingkungan yang dapat mengubah sampah dapur menjadi gas yang dapat digunakan melalui 
proses fermentasi alami. Sistem ini dapat menyimpan lebih dari 211 liter sampah dapur yang dapat 
diuraikan. Proses fermentasi memakan waktu semalam dan gas yang dihasilkan dapat digunakan 
untuk keperluan masak untuk satu hari.

Referensi: http://environment.about.com/od/renewableenergy/a/chocolatefuel.htm

Mengubah Limbah Makanan Menjadi Gas  untuk Masak
Sebuah laboratorium nasional di Filipina telah mengembangkan biogas ringan ramah 

lingkungan yang dapat mengubah sampah dapur menjadi gas yang dapat digunakan 
melalui proses fermentasi alami. Sistem ini dapat menyimpan lebih dari 211 liter 

sampah dapur yang dapat diuraikan. Proses fermentasi memakan waktu 
semalam dan gas yang dihasilkan dapat digunakan untuk keperluan 

masak untuk satu hari.
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petani, tetapi juga mengurangi menipisnya jumlah tumbuh-tumbuhan yang terus digunakan untuk 
menghasilkan energi.

Sejak tahun 2000, Kementerian Pertanian China sudah mengatur dan mengadakan 
Pengembangan Penyokong di Daerah Perdesaan melalui 
Pengenalan Teknologi Biologi Terpadu dengan tema untuk 
melindungi ekologi pedesaan, serta meningkatkan pendapatan 
petani. Produksi pertanian berkaitan erat dengan kehidupan 
petani, dan proyek tersebut sudah dijalankan dalam skala penuh 
di 1.000 daerah lebih di negara tersebut. Pelaksanaan dari proyek 
ini dimulai dari keluarga sebagai kelompok dasarnya. Pemerintah 
membimbing petani untuk mengubah hasil panen dan gaya 
hidup yang telah ketinggalan zaman ke arah penggunaan tanah, 
energi surya, dan sumber-sumber biologi secara efektif. Bagian 
terpenting dari proyek ini adalah pembangkit tenaga metana di 
pedesaan.

Tenaga metana di pedesaan dapat menghemat energi dan 
mendukung perlindungan lingkungan. Itulah sebabnya disebut 
Revolusi Energi di daerah pedesaan. Setelah selesai melakukan 
perbaikan struktur toilet dan kandang hewan; maka kotoran 
manusia dan hewan, jerami beras, serta sampah sehari-hari juga 
dapat dijadikan bahan baku untuk menghasilkan metana. Kompor 
metana dapat digunakan dengan mudah untuk memasak makanan 
dan tidak mengeluarkan asap atau debu, oleh karena itu tidak 
merusak kesehatan. Metana tidak saja dapat digunakan sebagai 
bahan bakar untuk memasak makanan, tetapi juga untuk daya 
penerangan serta memanaskan air untuk mandi. Metana yang 
masih padat dan cair dapat digunakan sebagai pupuk organik 
yang dapat mencegah penyakit maupun hama pada tanaman. Akibatnya, lingkungan dan kesehatan 
petani semakin membaik; pembakaran dari batang jerami serta batu bara berkurang, dan pada 
akhirnya dapat mengurangi polusi lingkungan. Karena itu proyek metana telah membawa manfaat 
yang penting bagi ekologi, masyarakat, dan ekonomi di daerah perdesaan.

Sementara itu, pembangkit tenaga metana telah meluas ke perkotaan. Baru-baru ini Kota 
Beijing telah sukses menghasilkan metana di Tempat Pembuangan Sampah Ansuwei di Daerah 
Changping untuk pembangkit energi. Ini adalah untuk pertama kalinya China memanfaatkan sampah 
dari tempat pembuangan sampah kota untuk menghasilkan metana untuk tenaga listrik di China 
bagian utara. Dengan demikian proyek ini telah mengatasi masalah bau dari tempat pembuangan 
sampah dan masalah keamanan dari emisi metana. Ia juga telah memperbaiki lingkungan di 
sekitarnya dan pada waktu bersamaan menghasilkan tenaga listrik untuk disalurkan ke tujuh belas 
ribu keluarga dalam satu tahun di Beijing.



Olympiade Beijing 
Menerapkan Konsep Hijau
 
By a fellow initiate in China (Originally in Chinese)

 

Seiring dengan meningkatnya kesadaran global 
terhadap perlindungan lingkungan, maka 

Beijing telah menunjukkan kepada masyarakat 
internasional bahwa Pesta Olahraga Olympiade 
2008 yang akan dilangsungkan di Beijing 
akan menerapkan semboyan Olimpiade Hijau, Olimpiade 
Berteknologi Tinggi, dan Olimpiade Rakyat. Pembangunan 
proyek Olimpiade mengikuti tuntutan zaman untuk ramah 
ekologi dalam hal konservasi energi, perlindungan lingkungan, 
serta penggunaan sumber air yang efisien.

Acara utama Olimpiade akan dilaksanakan di 
Stadion Nasional Beijing, yang juga dikenal sebagai Sarang 
Burung yang dirancang untuk pengolahan air hujan. Air hujan 
akan ditampung dan diolah untuk menyiram rumput, sistem 
ventilasi pendingin, dan untuk penggunaan kamar mandi, proyek 
penghijauan, serta persediaan air pemadam kebakaran. Hal ini 
diharapkan dapat menghemat kira-kira 60.000 ton air setiap 
tahunnya.

Pusat Air Nasional – atau Kubus Air – dilapisi dengan 
selaput kertas perak ETFE*. Cahaya matahari yang menembus 
selaput tersebut telah membuat pencahayaan buatan sehingga 
tidak diperlukan pencahayaan lagi di dalam bangunan pada siang 
hari serta dapat menjaga suhu air di kolam renang. Rancangan ini juga telah mengurangi pemakaian 
listrik sebesar 30 persen. Selain itu daur ulang air kolam renang melalui sistem penyaringan rangkap 
dua dan sistem pengolahan air hujan di bawah tanah menggambarkan rancangan yang cerdas dari 
konservasi air dan tanaga.

Gedung Stadion Nasional didirikan di atas pondasi yang dibangun dari ampas bijih, atau 
sisa peleburan baja. Tindakan pelopor dengan mendaur ulang bahan telah mengkonsumsi 80.000 
ton ampas bijih lebih untuk menghasilkan dampak kedap air yang baik. Panel surya yang dipasang 
pada atap dapat menghasilan 100.000 kilowatt listrik setiap harinya.

Fasilitas ramah ekologi lainnya termasuk Gedung Olah Raga Gulat yang mengandalkan 
cahaya alam secara keseluruhan; Stadion Tenis Meja yang dipasang dengan saluran panas bawah 
tanah yang dapat menyediakan panas alam pada musim dingin, serta menyalurkan panas maupun 
dingin ke stadion pada musim panas. Sistem pemanas surya seluar 6000 meter persegi akan 

Gaya Hidup Zaman Keemasan

36    Majalah Berita Maha Guru Ching Hai No. 184



Rumah Pasif
Dari Berita Supreme Master Televisi, Episode 239

Penghematan energi rumah pasif sampai  90% dibandingkan dengan rata-rata 
bangunan lama. Hal itu sudah dibuktikan melalui metode statistik (Jerman).  
(Sumber: Institut Rumah Pasif)

Sekolah Montessori di Aufkirchen dibangun untuk standar Rumah 

Kecenderungan untuk memiliki rumah yang efisien dalam penggunaan energi serta ramah 
lingkungan telah menjadi populer di Eropa. Orang-orang 

seperti George Zielke dan keluarganya di Darmstadt, Jerman, 
telah membangun sebuah ”rumah pasif” dengan pemakaian 
energi hanya 10% dari yang digunakan oleh rumah tradisional. 
Panas rumah dimanfaatkan dari isolasi tambahan 
dan ventilasi ”hijau” yang mempergunakan 
sumber panas pasif, sebagai contoh 
matahari, panas tubuh, dan alat-alat rumah 
tangga seperti televisi. Pemerintah Jerman 
mendukung penuh metode bangunan ini 
dan menawarkan pinjaman ringan bagi 
masyarakat yang ingin membangun 
rumah pasif. Rumah ini dibangun atas 
kerja sama antara Jerman-Swedia pada 
awal tahun 1990-an dan sejauh ini ada 
sekitar 1.000 buah rumah pasif 
yang telah dibangun di Eropa. 
Banyak orang di dunia, dengan 
caranya masing-masing telah 
mengambil langkah untuk 
mengurangi pemanasan global, 
seperti Georg Zielke yang telah 
membuat sebuah perbedaan 
yang nyata.

menyediakan air panas untuk kamar mandi di Perkampungan Olympiade, tempat dimana 16.800 
atlet dari berbagai negara akan tinggal. Setelah Olympiade, sistem ini akan terus memasok air 
panas ke lebih dari 2.000 rumah tangga di daerah tersebut, dan hal ini merupakan contoh sempurna 
dari perlindungan lingkungan yang efisien serta pemanfaatan sumber alam yang sangat baik. Kami 
berharap agar ”Olympiade Hijau” akan berhasil dan menjadi sebuah contoh bagi belahan dunia 
lainnya.

 * ETFE merupakan film plastik yang transparan, ringan, dan tipis yang dianggap sebagai salah satu 
bahan bangunan yang paling hemat energi dan ramah lingkungan. Ketika dua atau beberapa lapis ETFE bersama-
sama dipasang dan ruang di antaranya mengembang, maka mereka akan membentuk bantal udara yang dapat 
bertahan lama yang dapat digunakan untuk melapisi tembok luar dan atap bangunan.
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Guru Menerangi Perjalanan 
Pulang untuk Orang yang    

Kucintai
Oleh saudari inisiat Chen Hui-mei, Taichung, Formosa (Asal dalam bahasa China)

Pada bulan September 2005, saya menerima berita yang sangat mengejutkan, lebih 
mengejutkan daripada gempa bumi besar yang melanda Formosa enam tahun yang lalu. Pada 

tanggal 14 September sore,  saya mengikuti meditasi kelompok dengan kedua putriku di Center 
Taichung, dan beberapa menit sebelum memasuki ruangan meditasi, putriku menerima telepon 
dari Saudara Huang. Sambil memberitahu bahwa ia akan menelepon kembali setelah meditasi, 
putriku merasa heran mengapa dirinya tidak meninggalkan telepon genggamnya di mobil seperti 
biasanya. Kemudian saat meditasi saya menerima pesan yang mengejutkan dari Guru. “Tubuh 
adik lelakimu sudah mati. Saya akan membawanya pulang.  Janganlah bersedih,” Beliau berkata 
dengan nada serius.  Saya sangat bingung dan tidak yakin akan pesan tersebut, dan sesudah sesi 
meditasi, putriku menelepon Saudara Huang dan baru mengetahui bahwa adikku yang berumur 
53 tahun telah dipindahkan ke unit perawatan intensif di salah satu rumah sakit lokal.

Esok paginya, kami menjenguk adikku di rumah sakit, dan saya melihat ia terbaring di 
tempat tidur, dan akhirnya mengerti mengapa Guru berkata bahwa akan membawanya Pulang.  
Saya memijat adikku sambil mengucapkan Nama Suci, dan melalui berkah Guru ia mulai merasa 
nyaman. Saya juga memberinya foto Guru dan berkata, ”Meskipun kamu sekarang menderita 
secara fisik, tetapi pada saat Guru datang menjemputmu Pulang, maka kamu harus pergi bersama-
Nya dengan gembira.”  Dan adikku menjawab, ”Saya melihat banyak orang berdiri di pintu, dan 
seseorang mengetuk pintu di atas saya.” Kemudian saya tahu bahwa waktunya sudah tidak lama 
lagi karena malaikat dan para suci sudah datang menjemputnya.

Saat jam besuk unit perawatan intensif selama tiga puluh menit telah berlalu, saya 
meninggalkan rumah sakit. Saat tiba di rumah dan selesai dengan pekerjaan rumah, waktu sudah 
menunjukkan pukul setengah dua belas, jadi saya mulai melakukan meditasi.  Saat meditasi saya 
memikirkan penderitaan yang harus dihadapi adik saya – tiga suntikan morfin dan dua kali cuci 
darah dalam dua hari. Juga, dehidrasi berat telah memperburuk kondisinya.  Saya menangis dengan 
sedih, “Guru, bukankan Engkau akan membawanya Pulang? Mengapa Engkau biarkan dia terus 
dengan penderitaan ini?” Saya merasa sangat sedih saat memikirkan adikku menjalani siksaan 
fisik tersebut, dan saya juga tidak rela ia pergi dalam usia yang masih muda ini.  Saya terkungkung 
dengan konflik emosi ini untuk beberapa waktu dan tiba-tiba saya mendapat penglihatan yang 
jelas: Adikku dan saya berjalan di jalan masing-masing, dipisahkan oleh sesuatu.  Kami berdua 
berjalan dengan lambat sampai ada Cahaya terang muncul.  Kemudian saya berteriak dengan 
nyaring agar adikku mengikuti Cahaya dengan segera.  Sesaat kemudian, ada cahaya lain yang 
sangat terang, Cahaya terang sekali seperti lorong muncul dan saya melihat adikku memasuki 
lorong cahaya tanpa menoleh ke belakang. Saat saya bangun dan melihat jam, ternyata sudah 

Keajaiban Guru



Majalah Berita Maha Guru Ching Hai No. 184   39

lewat tengah malam. Mengingat kembali penglihatan tersebut, saya merasa sedih dan lega. Tidak 
lama kemudian, telepon dari Hsinchu memberitahukan bahwa adikku telah meninggal dunia. 
Guru, bagaimana saya dapat membalas berkah-Mu ini?

Malam itu, saya melakukan meditasi sampai subuh dan kira-kira pada pukul 4 pagi 
adikku datang menemuiku, melambaikan kedua tangannya dengan gembira dan berkata, “Kakak, 
akhirnya saya bebas! Saya telah dibebaskan dari lautan penderitaan. Jangan berkabung untukku 
lagi!” Ia datang seperti biasanya saat berkunjung ke rumahku untuk menceritakan kehidupannya. 
Putri sulungku kemudian memberitahu bahwa saat ia melakukan meditasi sekitar pukul 5 pagi, 
pamannya datang menjenguk dan bercanda dengannya. Dan di siang hari, saat kami menonton 
DVD Guru, saya melihat adikku duduk di tempat yang biasa ia duduki untuk menonton bersama 
kami. Pada saat itu saya lupa bahwa ia telah meninggalkan kami.

Adikku dan saya saling menyayangi, jadi sepeninggal dia, perasaan sedih di hatiku 
berlangsung lama, dan suara Guru merupakan satu-satunya sumber penghiburanku selama 
masa berkabung.  Saya mengurung diri karena rasa sedih yang mendalam dan tidak dapat 
menghilangkan emosi tersebut.  Kemudian suatu malam, saat menangis sedih, adikku datang 
menghibur sambil berkata,”Saya hidup bahagia diatas sana dengan Guru, namun lingkungan 
disana tidak kondusif untuk berlatih spiritual.”  Ia juga memintsaya untuk tidak bersedih 
untuknya karena ia merasa sedih melihat penderitaanku, dan berharap saya lebih rajin berlatih 
spiritual.  Supaya tidak mempengaruhi adikku, setiap saat saya merasa kehilangan dia maka saya 
akan menonton video Guru.  Dan terima kasih kepada bimbingan kasih Guru, secara perlahan 
saya bangun dari kedalaman kesedihanku karena saya tahu Guru telah membawanya pergi dari 
penderitaan.

Sesudah kepergiannya dari dunia ini, adikku mengunjungi Center Hsihu beberapa kali, 
sekali waktu saat perayaan Festival Bulan, dan berikutnya pada retret dua hari. Awalnya saya 
berpikir bahwa kunjungan tersebut hanyalah ilusi karena kenangan mendalam terhadap dirinya. 
Namun, saat seorang anggota Tim Video Center berkata bahwa salah satu anggota mereka juga 
melihat adikku, saya sangat gembira pada perasaan “kemanunggalan,” ini  dan kemudian tahu 
bahwa adikku telah menyelesaikan misinya di dunia ini dan telah menyelesaikan perjalanan 
hidup yang telah ia atur untuk dirinya sendiri!

Saya telah berlatih Metode Quan Yin selama sebelas tahun dan selain membimbingku 
untuk berlatih spiritual dengan serius dan menemukan rahasia batin kehidupan, Guru juga telah 
membuka pintu Kebijaksanaan kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan semua masalah 
duniawi. Dari kecil sampai dewasa, saya sudah mendapat banyak pengetahuan, namun pelajaran 
dari kematian adikku memberi gambaran yang sangat hidup dan tak terlupakan.

Keajaiban Guru
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Taz – Seekor Anjing yang Super Cerdas dan
                                                                           Penuh Kasih

Disusun dari Supreme Master Television, Episode 239

Danelle Ballengee adalah seorang pembalap petualang yang pernah menjadi juara dunia sebanyak 
dua kali. Suatu hari di bulan Desember, Tahun Emas 3 (2006), ia sedang berada di luar rumah 

bersama anjingnya Taz di daerah gurun Moab, Utah, AS. Pada saat berada di sana, ia berlari melewati 
lapisan es di permukaan jalan dan jatuh terguling sampai 60 kaki di bawah jalan kecil.

Ia tidak dapat bergerak karena tulang panggulnya patah saat jatuh. Suhu udara malam itu 
turun sampai - 20 derajat Fahrenheit (-6 Celcius). Untungnya Taz, anjing campuran Penggembala yang 
diadopsi Danelle dari tempat penampungan sedang bersamanya. 
Taz tidur meringkuk di sampingnya dan menjaganya agar ia 
tetap hangat. Selama 3 hari 2 malam di luar sana, Taz dengan 
setia menjaga temannya.

Pada hari ketiga, Danelle mulai kehilangan banyak 
darah dan kesadaran. Taz merasa bahwa keadaannya sudah 
mendesak dan majikannya harus segera mendapat pertolongan. 
Setelah itu ia mulai berlari dari tempat mereka berada ke jalan 
utama dimana truk Danelle parkir di jurang bawah. Ia melakukan 
perjalanan ke sana dan kemudian kembali untuk memeriksa Danelle.

Akhirnya Regu Penyelamat menemukan truk dan melihat Taz. Mereka tidak yakin apakah 
itu adalah anjingnya atau bukan dan terus mencoba menangkapnya. Tetapi Taz tidak membiarkan 
mereka menangkapnya dan memancing mereka untuk mengambil satu langkah demi langkah, sampai 
mereka dipimpin ke tempat dimana Danelle berbaring. Saat itu benar-benar waktu yang tepat bagi Regu 
Penyelamat sampai di sana sebelum gelap, karena malam itu bersalju dan Danelle mungkin tidak akan 
selamat satu malam lagi karena luka dan suhu yang ekstrim.

Taz memperlihatkan sifat welas asih, kesetiaan, dan kecerdasan yang luar biasa selama proses 
penyelamatan, karena ia sendiri bahkan belum pernah menerima pelatihan penyelamatan dalam bentuk 
apapun. Taz dihadiahi penghargaan Anjing Pahlawan Nasional ke-25 oleh Perkumpulan Pencegahan 
Kekejaman Hewan - Los Angeles (Society for the Prevention of Cruelty to Animals), dalam menghargai 
kekuatan ikatan manusia dan binatang, karena seperti dikatakan Danelle, “Kesetiaannya sungguh 
mengagumkan. Ia benar-benar lebih pintar dari yang saya pikirkan. Mereka rela mengorbankan hidupnya 

demi menyelamatkan hidup saya.”
Setelah Guru membaca ceritanya, Beliau sangat tersentuh dan memerintahkan 

seseorang untuk mengirim sebuah piagam, 
dua jaket pahlawan, sebuah tempat tidur, 
sebuah selimut, makanan vegetarian, dan 
banyak mainan untuk sang anjing; serta 
menginstruksikan untuk mengemas hadiah 
itu dengan kertas kado agar anjing itu dapat 
membukanya sendiri. Kasih dan kelembutan 
Guru terhadap para hewan sangat menyentuh 
hati kami.
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Poncho: Buaya yang Bersahabat
Oleh Silvina, Kosta Rika (Asal dalam bahasa Spanyol)

Orang-orang mempercayai bahwa reptil berada di posisi rendah 
dalam skala evolusi.  Kebanyakan dari kita telah diajarkan 

bahwa otak reptil paling primitif dibandingkan dengan vertebrata. 
Mereka hanya tahu cara untuk bertahan hidup, makan, dan tidur.

Akan tetapi, asumsi ini tidak selalu benar. Berikut adalah 
cerita tentang buaya terkenal yang dipanggil Poncho. Tujuh belas tahun yang lalu, Gilberto Sheedan 
menemukan buaya sepanjang tiga meter yang sedang sekarat di tepi Sungai Parismina, di Propinsi 
Limon daerah Karibia, Kosta Rika. Sang buaya telah ditembak, mungkin oleh peternak yang melindungi 
kawanan ternaknya. Gilberto kemudian mendapat bantuan beberapa teman untuk mengangkat sang reptil 
ini ke dalam perahunya untuk dibawa ke rumah. Ia kemudian menamakannya “Poncho” dan merawatnya 
dengan obat, makanan, kasih, dan perhatian.  “Saya hanya ingin agar ia merasa bahwa ada seseorang 
yang mencintainya, bahwa tidak semua manusia itu jahat...Saya mencintai semua binatang, khususnya 
mereka yang pernah menderita,” kata Gilberto saat diwawancarai dengan Tico Times.

Selama proses penyembuhan, Gilberto tinggal di sisi Poncho, bahkan tidur dengannya di 
malam hari. Setelah Gilberto merasa bahwa Poncho telah memiliki ikatan dengannya, ia mulai berenang 
dengan sang buaya. Dan, persahabatan di antara mereka dimulai.

Gilberto berusia 50 tahun dan diperkiraan sama dengan usia Poncho. Mereka bermain bersama 
dan berenang berdampingan. Beberapa perintah yang dapat dimengerti Poncho di antaranya mengangkat 
kepala dan ekornya dari air, berguling, dan bahkan membiarkan Gilberto menggigit taringnya. Ketika 
Poncho berada dalam suasana hati yang sangat baik, Gilberto berkata, ia akan berspekulasi meletakkan 
kepalanya dengan segala cara ke dalam mulut sang reptil, di antara taring raksasanya.

Guru selalu mengingatkan kita akan sifat Ilahi dari makhluk hidup. Kasih Tuhan ada dalam 
setiap ciptaan. Binatang mampu mencintai dan menghargai manusia, kadang bahkan lebih baik dari apa 
yang kita lakukan untuk kita sendiri.

Seekor Anjing Melakukan Gerakan Heimlich * 
untuk Menyelamatkan Majikannya
Dari Supreme Master Television, Episode 218
Toby, anjing jenis golden retriever yang berumur 2 tahun telah 
menyelamatkan Debbie Parkhurst yang tersedak sepotong buah. Ketika 
sepotong apel menghalangi tenggorokannya, Nona Parkhurst mencoba 
untuk mengeluarkannya dengan memukul dadanya. Anjingnya sepertinya 
dapat mengerti keadaan itu dan mendorongnya ke tanah, kemudian melompat 
ke dadanya seperti melakukan Gerakan Heimlich. Potongan apel terlepas dan untuk mencegah Parkhurst 
tak sadar, Toby terus menjilati wajahnya. Nona Parkhurst berkomentar, “Dokter mengatakan bahwa 
Toby mungkin sudah tidak ada di sini lagi, dan saya terus melihat kepadanya dan berkata ‘Kamu luar 
biasa.’” Anjing adalah makhluk yang penuh kasih dengan kecerdasan yang sangat tinggi.
* Gerakan Heimlich dikembangkan oleh Dr. Heimlich di tahun 1974. Prinsipnya adalah untuk mendorong udara di 

paru-paru ke atas untuk mengeluarkan penghalang tubuh yang asing dengan memampatkan diafragma secara cepat.
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Arnold Schwarzenegger – Gubenur Penghijauan
Oleh Grup Berita Amerika Serikat (Asal dalam bahasa Inggris)

Sebelum terpilih menjadi gubenur California di tahun 2003, Arnold 
Schwarzenegger adalah seorang binaragawan terkenal, lima kali memenangkan 
gelar Mr.Universe  dan tujuh kali memenangkan Mr. Olympia. Ia juga adalah 
seorang bintang film laga dengan bayaran tertinggi di Hollywood dan seorang 
pengusaha yang sangat sukses.
 Setelah menduduki jabatan, Arnold  mengumumkan sebuah rencana tindakan 
yang berani untuk memperbaiki mutu udara, air, taman, dan iklim negara 
bagian tersebut. Yang termasuk dalam rencana ini adalah pembentukan 25 

juta hektar tanah Cagar Alam Sierra Nevada yang terbesar di California, untuk melindungi dan 
memperbaiki kualitas air dan udara serta sejarah, kebudayaan, dan sumber daya alam, dan untuk 
mengurangi resiko bencana alam seperti kebakaran yang menyebar dengan cepat dan sulit untuk 
dipadamkan. Gubenur Schwarzenegger juga mendirikan ribuan hektar tanah  untuk taman laut.
 Di bulan September Tahun Emas 3 (2006), ia menandatangani perundang-undangan mengenai  
Tindakan Pemecahan Masalah Pemanasan Global, mengurangi 25 persen emisi gas rumah kaca  di 
negara bagian tersebut sebelum berakhirnya tahun 2020. Ini adalah kebijaksanaan pengurangan gas 
rumah kaca  yang paling agresif di dunia dan menjadikan California sebagai negara bagian pertama 
di negara itu yang mengharuskan penurunan emisi gas rumah kaca. Ia juga menyetujui perundang-
undangan bagi pemerintah negara bagian untuk mengurangi penggunaan energi sebanyak 20% dan 
mengalokasikan 3,2 milyar dollar untuk menunjang pemasangan panel surya di rumah-rumah dan 
perusahaan kecil.
 Di bulan Januari Tahun Emas 4 (2007), ia juga menandatangani sebuah Executive Order, 
yang merupakan standar gas rumah kaca pertama di dunia untuk bahan bakar  transportasi. Standar 
ini akan mengurangi pengeluaran karbon dari kendaraan penumpang di California paling sedikit 10 
persen sebelum berakhirnya tahun 2020. Karena standar tersebut menyokong target emisi dalam 
Tindakan Pemecahan Masalah Pemanasan Global, maka standar ini menjadi bagian dari strategi  
California secara menyeluruh dalam memerangi pemanasan global. Hal itu Juga bermanfaat bagi 
perekonomian dengan memberikan dorongan untuk memperbanyak industri teknologi bersih di 
California, termasuk  pengembangan bahan bakar hidrogen.
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 Gubenur Schwarzenegger mengejawantahkan nilai-nilai penghijauan yang ia bicarakan; ia 
telah mengubah salah satu kendaraannya untuk dijalankan dengan hidrogen dan kendaraan lainnya 
memakai  bahan bakar bio. Ia juga memasang panel surya di rumahnya sendiri.  
 Banyak orang mendapat kejutan karena seorang gubenur dari partai Republik telah mengambil 
sikap sedemikian tegas terhadap pemanasan global. Tetapi, menurut penasihat pemanasan global, 
Terry Tamminen, Gubenur Schwarzenegger dibesarkan dalam situasi paska perang Austria. Di 
saat itu kota-kota di Autria dipenuhi oleh puing-puing dan polusi. Setelah datang ke California, 
ia melihat sampah di pantai-pantai, dan ia merasakan pengaruh polusi udara pada paru-paru dan 
matanya. Sehingga ia selalu ingin memperbaiki lingkungan.
 Schwarzenegger berkata, “Saya adalah seorang yang optimis. Saya tidak melihatnya 
sebagai suatu dunia yang akan berakhir. Saya melihatnya sebagai sebuah kesempatan besar untuk 
membersihkan kotoran kita. Kita adalah orang-orang dewasa; kita bukanlah anak-anak, dan kita 
dapat melakukannya. Itu sebabnya kita ingin menjadi yang terdepan di Kalifornia.”
Di bulan Mei 2007, ia terpilih oleh Majalah Time sebagai salah satu dari 100 orang yang  paling 
berpengaruh yang membantu  pembentukan dunia.

Referensi:http://www.time.com/time/specials/2007/time100/article/0,28804,1595326_1615513_1615451,00.html
http://www.cnn.com/2007/POLITICS/04/12/arnold.green/index.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune_archive/2007/04/02/8403410/index.htm
http://www.madison.com/archives/read.php?ref=/tct/2007/05/07/0705070308.php
http://gov.ca.gov/index.php?/press-release/5074/
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danTokoh                               Peristiwa Indah

Raja Amal  
-Penyanyi Rock Korea

Menyumbangkan 99% Penghasilannya

Oleh Grup Berita Seoul (Asal dalam bahasa Korea)

 

Sebuah wawancara televisi dengan penyanyi Korea terkenal, Jang 
Hoon Kim, untuk yang pertama kalinya dilakukan untuk membahas 

perbuatan amal yang dilakukan beliau. Dia telah menyumbang 99% dari 
penghasilannya, yang mencapai US$ 3.061.220 dalam 9 tahun terakhir. 
Penyanyi berusia empat puluh tahun, dengan nama panggilan “Charity 
King” (Raja Amal) itu berkata: “Jika saya mempunyai keinginan untuk 
memiliki, maka itu adalah keinginan untuk berbagi dengan orang 
lain.” “Uang yang saya sumbangkan bukan berasal dari saya, semua 
sebenarnya berasal dari penggemar saya…. saya hanyalah sebuah 

“bank via manusia” seperti halnya kita dapat melihat ‘bank via telepon’ atau ‘bank via internet’ 
yang populer akhir-akhir ini.”

Tuan Kim sendiri pernah mengalami masa-masa sulit sebagai seorang remaja, baik secara 
emosional maupun ekonomi. Dia telah memberikan kasih dan perhatian yang luar biasa besar kepada 
anak-anak remaja yang melarikan diri dari rumah atau yang menderita kelaparan. Sejak bulan Juli 
tahun lalu, dia mengoperasikan bus-bus yang diberi nama “Ggumirumi” (Pelaksana Impian) bersama 
ibunya agar dapat memberi nasihat kepada anak-anak remaja yang melarikan diri dari rumah. Di 
dalam bus-bus itu, ada ranjang yang sederhana, meja, dan kursi untuk penyuluhan, serta sebuah 
kulkas sehingga para remaja yang melarikan diri dari rumah bisa mampir dan beristirahat. Sebagai 
tambahan, dipasang gorden-gorden yang menutupi jendela sehingga ruangan menjadi privasi.
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Tanya Jawab Pilihan Kita Semua 
Memiliki Cinta 
Kasih Tuhan di 

Dalam Batin
Disampaikan oleh Maha Guru Ching Hai, Ljubljana, Slovenia,
26 Mei 1999 (Asal dalam bahasa  Inggris)  Kaset Video #660

T: Dapatkah Anda mengatakan sesuatu tentang 
cinta-kasih Tuhan? 

M: Anda tidak tahu tentang cinta- kasih 
Tuhan? Saya pikir Anda tahu. Baiklah, 

saya dapat menceritakan sesuatu kepada Anda 
tentang pengalaman saya dan pengalaman dari 

saudara dan saudari dalam grup kami, bukanlah 
berarti bahwa pengalaman mereka persis sama akan 

tetapi  cinta-kasih Tuhan selalu sama.
Saya mengalami cinta kasih Tuhan 

setiap hari, setiap detik dan setiap hari adalah 
suatu keajaiban. Tuhan selalu mengasihi kita, 
melindungi kita, menjaga kita dan mengawasi 
kita setiap hari; hanya saja  kita akan 
mengetahui hal ini dengan lebih baik setelah 
kita terhubungkan kembali dengan-Nya. 
Ini sama saja seperti pelatihan: Setelah 

terhubungkan kembali dengan Tuhan, 
sekonyong-konyong Anda berada dalam 
pelatihan secara otomatis dan Anda akan 
mengetahui saat Tuhan menginginkan 
Anda melakukan sesuatu. Kadang-

kadang kita mempunyai intuisi yang 
sangat tajam atau kadang-kadang kita 

bahkan menerima  instruksi langsung sehingga 
kita mengetahui apa yang  harus dilakukan dalam kegiatan kita sehari-hari.

Sebelum terhubungkan, kita hampir-hampir tidak tahu persis apakah  Tuhan 
mendengar doa-doa kita atau tidak. Kita mungkin merasa bahwa kita tidak memiliki 
bukti akan keberadaan Tuhan atau cinta-kasih Tuhan karena kita tidak melihat apa yang 
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Dia lakukan  untuk kita. Kita tidak merasakan jawaban yang Dia  berikan terhadap 
doa-doa kita. Tapi setelah terhubung kembali atau yang disebut dengan inisiasi, kita 
mengetahui hal ini dengan lebih jelas karena kita dapat melihat Tuhan setiap hari dan 
mendengarkan ajaran-Nya.

Tuhan selalu hadir. Setiap orang mengatakan hal itu pada kita; Alkitab 
menyatakan dengan jelas bahwa Tuhan bersemayam dalam diri kita dan tubuh ini 
hanyalah sebuah kuil, jadi kita semua adalah perwujudan Tuhan dalam alam fisik 
ini. yang membuat kita tidak mengenal rakhmat Tuhan dan tidak merasakan cinta-
kasih Tuhan adalah karena kita melihat pada tempat yang salah. Kita terlalu sibuk; 
sibuk mencari uang, sibuk mempertahankan posisi kita dan sibuk mempertahankan 
hidup sehingga kita melupakan Sang pemberi dari segala sesuatu, pemilik dari semua 
kesenangan ini, berada dalam diri kita. Karena itu, saat seseorang menunjukkan pada 
kita di mana Tuhan berada, kita melihat-Nya dengan seketika. Yang perlu kita lakukan 
hanyalah menyisihkan sedikit waktu setiap harinya untuk mengenali Tuhan yang berada 
dalam batin kita. Dan nantinya, akan menjadi kebiasaan kita untuk mengingat Tuhan 
dan melihat-Nya; kita dapat melihat-Nya hampir pada setiap saat atau  bahkan dua 
puluh empat jam sehari. Kita dapat melihat-Nya kapan saja, saat kita ingin melihat dan 
mendengar-Nya kapan saja kita ingin mendengar. Kemudian, kita bahkan tidak perlu 
berkeinginan untuk melihat atau mendengar: Dia selalu hadir sepanjang waktu.

Tuhan sangat mencintai kita sehingga Dia  membangunkan kita saat kita hampir 
terlambat pergi bekerja karena weker tidak berbunyi atau Dia membimbing kita ke toko 
yang tepat  jika kita berada di tempat asing dan kita tidak tahu 
ke mana harus pergi membeli barang. Dia bahkan mengurus 
masalah pribadi kita, memperbaiki hubungan kasih kita 
yang retak, menyembuhkan luka hati kita dan menghibur 
kita dengan berbagai cara yang memungkinkan agar kita 
mengenal-Nya kembali. Oleh karena itu Yesus berkata,” 
Saya akan mengirim seorang Penghibur untuk kalian.”

Kekuatan Kristus dapat menggunakan 
bentuk apapun atau tubuh yang manapun agar 
dapat menghibur kita. SebelumYesus, Tuhan 
mengirim Guru-guru yang lain, dan setelah 
Yesus, Tuhan akan mengirim Guru-guru 
yang lainnya. Tapi mereka semua 
sama; hanya ada  satu Anak Tuhan 
yang menjelma dalam tubuh 
yang berbeda. Oleh karena itu 
ketika seseorang  bertanya pada 
Yesus,” Apakah Anda adalah 
reinkarnasi dari Guru lampau 
seperti Elijah?” Yesus tetap 
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diam; Ia  tidak menyangkalnya karena itu adalah daya kuasa yang sama, satu-satunya 
Roh Suci yang turun ke Bumi melalui generasi yang berbeda untuk menghibur anak-
anak Tuhan yang terkasih dan membawa mereka pulang ke Rumah.

Jika kita benar-benar mengasihi Tuhan dan ingin melihat-Nya, suatu hari nanti 
kita akan berjumpa dengan Penghibur yang disebutkan ini, roh yang berasal dari Tuhan, 
seseorang yang terpilih sebagai kantor atau tubuh yang bekerja demi untuk menghibur 
dan membawa kita kembali pada Cahaya, dan kemudian hidup kita menjadi seperti  
apa yang kita inginkan. Kita merasa begitu terlindungi, begitu terkasihi  dan kita tahu 
bahwa setelah meninggalkan tubuh jasmani ini kita akan pergi ke Surga karena kita 
telah pergi ke Surga setiap hari untuk memeriksanya. Dalam Alkitab, Rasul Paulus 
berkata,” Saya mati setiap hari.” Maka melalui proses kebangkitan kembali yang 
berulang kali, kita dapat belajar. Mati, tidaklah berarti bahwa kita telah berakhir atau 
bahwa kita tidak mempunyai kehidupan lagi; mati hanyalah seperti sebuah pergantian 
stasiun, pergantian rumah atau pergantian pakaian.

Kita dapat mati dalam dua cara: Cara yang pertama adalah kematian besar yang 
kita alami saat kita meninggalkan tubuh jasmani ini untuk selamanya, tapi kita dapat 
juga mati singkat, mati sementara dengan meninggalkan tubuh tetapi tetap memelihara  
kawat sambungan dan  kemudian kembali lagi. Kemudian kita dapat  meninggalkannya 
lagi besok di pagi, siang atau malam harinya. Hanyalah sebuah proses pelatihan, dan 
kita tidak akan pernah takut mati lagi karena kita tahu ke mana kita akan pergi setelah 
kita mati.

Kita semua telah mendengar dari berbagai agama yang berbeda seperti agama 
Kristen dan agama Buddha bahwa Surga menanti kita. Dikatakan bahwa Surga menanti 
kita jika kita percaya pada Kristus, jika kita percaya kepada Tuhan, jika kita percaya 
kepada Buddha atau jika kita percaya kepada Allah, dan kita akan langsung menuju Surga 
setelah kita meninggal. Kita semua telah mendengar ini; setiap agama menjanjikannya. 
Tapi beberapa orang ingin mengetahuinya sekarang. Kita ingin melihat Surga saat kita 
masih berada di sini; yang pertama, hanya untuk memastikan, dan yang kedua, kita 
ingin mengetahui cinta-kasih Tuhan sekarang karena di sini di dunia ini, kita lebih 
memerlukannya. Saat kita di Surga, kita telah memiliki segalanya. Kemudian tentu 
saja kita tidak  menghiraukan apakah kita mengenal cinta-kasih Tuhan atau apakah kita 
mengenal Surga karena kita telah berada di Surga. Maka, pada saat kita berada di dunia 
yang sengsara ini, kita lebih membutuhkan  cinta-kasih Tuhan; kita lebih membutuhkan  
jaminan akan suatu tempat di Surga.

Untuk orang-orang ini, kami menawarkan bantuan karena sangatlah 
disayangkan jika kita tidak mengenal Surga pada saat surga itu berada sangat dekat; 
demikianlah yang tertera dalam Alkitab. Sungguh sayang jika kita tidak mengenal 
Tuhan karena Tuhan bersemayam di kuil ini, tubuh ini.  Ia berada di sini! Sungguh 

sayang jika kita tidak mengetahui apa yang seharusnya kita ketahui. Tentu 
saja Tuhan mengasihi kita baik di Surga maupun di sini, tetapi jika kita 

dapat mengenal kasih-Nya sekarang dan memanfaatkannya, bukankah 
akan lebih baik?



Kita semua mempunyai ayah dan ibu dan jika kita  terpisah dari orang tua kita 
saat kita  muda atau saat kita masih kanak-kanak,  kita akan selalu ingin mengetahui 
siapakah orang tua kandung kita karena kita percaya bahwa  tidak ada yang dapat 
mencintai kita lebih baik daripada orang tua kandung kita sendiri.  Sama halnya, jika 
kita mendengar bahwa kita mempunyai seorang Bapa di Surga, tentu saja kita ingin 
mengenal-Nya  dan itulah sebabnya saya berusaha keras, mencari ke sana-ke mari, 
hanya karena ingin melihat  Bapa saya. Dan sekarang saya telah menemukan-Nya, 
Saya ingin berbagi pengetahuan ini dengan setiap orang yang ingin mengetahui hal 
yang sama dan yang ingin mengenal Bapa kita, karena  tidak ada  hal lain  di dunia 
ini  dan  tidak ada cinta-kasih di dunia ini yang dapat menyamainya.

Saat kita memiliki Tuhan di dalam batin, saat kita kembali mengenal Tuhan 
di dalam batin, kita memiliki segalanya. Kita begitu aman, kita merasa begitu dikasihi, 
begitu bernilai dan merasa begitu mulia, sehingga kita merasa bahwa kita tahu dan 
kita benar-benar yakin  bahwa kita adalah Pangeran-pangeran Surga..

Sejak insiasi,  saya memiliki iman yang dalam terhadap Guru, karena dalam hati, saya mengerti 
dengan jelas bahwa Guru adalah satu-satunya orang yang dapat diandalkan. Suami dan saya 

adalah inisiat, kami bermeditasi setiap hari dengan rajin. Walaupun perjalanan spiritual kami 
dihadapkan dengan berbagai cobaan besar dan kecil, akan tetapi kami melewatinya dengan selamat 
karena semua halangan dihadapi dengan kekuatan Ilahi dan kebijaksanaan Guru. Guru berkata, 
”Bersandar dengan Kebenaran adalah hal yang paling aman,” dan Beliau adalah Kebenaran serta 
Jalan yang akan saya ikuti sepanjang hidupku.  Sebagai bukti dari perhatian dan kasih Guru, 
beberapa mukjizat dan peristiwa besar telah terjadi dalam kehidupku, semua ini dipenuhi dengan 
berkah Surgawi.

Sebagai contoh., pada tanggal 27 Juli, Tahun Emas 2 (2005), tubuh ibuku mendadak 
sangat lemah dan tidak dapat menelan makanan.  Jadi saya membawanya ke rumah sakit untuk 
diperiksa, dan ternyata ia menderita kanker liver stadium akhir dengan sel-sel kanker telah 
menyebar ke seluruh tubuhnya. Seketika, saya memutuskan untuk berserah kepada Guru.  Saya 
membawa ibu pulang ke rumahku dan menyarankannya untuk melakukan diet vegetarian ketat.  
Ia menerima saranku dan berlutut di depan foto Guru sambil berdoa, “Guru, saya akan melakukan 
diet vegetarian mulai saat ini. Tolong selamatkan saya!” Saya sangat gembira melihatnya begitu 
murni dan tulus.  Saya kemudian memasang foto Guru di dekat tempat tidurnya sehingga ia dapat 
melihat Guru dari semua arah. Seperti pada umumnya, Guru seperti seorang wanita yang ramah, 

Guru – Satu-satunya Tumpuanku
Oleh saudari inisiat Yu, China Daratan (Asal dalam bahasa China)
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dan ibu sangat bersyukur dapat 
mengenal seorang Guru yang penuh kasih. Beliau 
selalu menyebut nama Guru dan memandang 
foto-Nya sambil mendengarkan kaset Chanting 
Buddhis Guru.

Selama beberapa hari pertama di 
rumahku, ibu selalu gemetar, muntah, dan 
pingsan. Dan setiap kali mendapat gejala tersebut, 
saya berhenti bekerja untuk mendampinginya. Ia 
bermeditasi dengan penuh iman, Ia memegang 
dan memandangi foto Guru sambil menyebut 
nama-Nya.  Dan secara perlahan, dengan 
berkah kuasa dari Guru, serangan penyakit itu 
bertambah ringan sampai akhirnya berhenti 
sama sekali. Dan lebih mengejutkan lagi adalah 
ibu saya telah melihat tubuh transendental 
Guru beberapa kali.  Saat peristiwa pertama 
kali terjadi, Guru memegang tangannya dengan 
lembut dan membuatnya merasa nyaman; dan 
yang kedua kali Ia memberkati buah di samping 
ibu dan memeluknya, sehingga ibu terharu dan 
memanggil Guru, “Mama!” Saya tahu bahwa 
semua ini berasal dari lubuk hatinya yang 
terdalam karena ia telah menyadari bahwa hanya 
Gurulah Ibu sejati kita.  Saat Guru muncul ketiga 
kalinya, Ia menemani ibu tidur selama setengah 
jam. Guru menganyam gelang dari benang emas 
dan bertanya apakah ibu menyukainya, dan ibu 
saya menjawab dengan riang, “Ya! Saya sangat 
menyukainya.” Kemudian Guru menyelipkan 
gelang tersebut ke tangan ibu, dan sesudah 
pengalaman ini, ia tidak pernah mendapat 
serangan lagi.

Enam belas hari berlalu dan ibu 
pulang kembali ke rumahnya. Pada saat itu 
ia meminta saya untuk menemaninya selama 
dua hari. Intuisi saya mengatakan bahwa Guru 
memberikan peringatan melalui kejadian ini, 
jadi saya merasa sangat tenang. Pada malam 
kedua saat bersama dengan ibu, sekitar pukul 
10 malam, ia mendadak meminta saya untuk 

membantunya duduk. Itu adalah keempat 
kalinya ia melihat tubuh transendental Guru, 
kali ini Guru muncul untuk membawanya pergi.  
Sambil memandang Guru dengan mesra, ibuku 
memanggil dengan sebutan, “Mama! Mama!” 
Beberapa saat kemudian, kepala ibu terkulai, 
dan pada saat itu saya merasa sangat takut karena 
ibu saya tinggal di desa terpencil. Pada saat itu 
saya teringat kepada Guru dan membaringkan 
tubuh ibu sambil berdoa, “Guru! Tolonglah 
saya. Ambil rasa takut ini. Saya menyerahkan 
ibu ke dalam tangan-Mu. Bawalah ia Pulang!” 
Kemudian saya tidak akan takut lagi.

Dalam ceramah-Nya, Guru 
mengajarkan kita untuk menolong orang 
tercinta kita saat menghadapi ajal mereka, jadi 
saya mengikuti instruksi Guru dan menangani 
situasi ini dengan tenang. Selanjutnya, saya 
melihat mata ibu tidak tertutup sepunuhnya, 
dan saya bertanya, ”Ibu, apakah ibu mendengar 
saya? Tolong kedipkan mata dua kali, jika 
bisa.” Ibu kemudian mengedipkan dua kali 
dan saya berkata kepadanya, “Pergilah dengan 
Guru! Ingatlah untuk selalu melakukan latihan 
spiritual dengan baik! Sekarang pergilah dengan 
kebahagiaan abadi!”  Ibu kemudian pergi dalam 
keadaan tenang saat saya memperbesar alunan 
suara tape Chanting Buddhis Guru di samping 
tempat tidurnya. Setelah sepuluh menit lebih, 
rona biru di wajah ibu menghilang, raut wajahnya 
menjadi bulat dan berisi; ia terlihat lebih cantik 
dibanding saat hidup. Tubuhnya sangat lembut 
dan ia sangat damai seperti sedang tertidur. Saat 
itu saya sangat gembira bahwa ibu telah pergi 
bersama Guru, dan ia tidak perlu menderita 
lagi.  Sepuluh hari kemudian, saya mendapat 
penglihatan tentang ibu dengan 
jelas, termasuk ayah dan 
kakak perempuanku yang 
lebih tua yang telah 
meninggal dunia, 



Manfaat Pola Makan Nabati
Oleh Grup Berita Formosa (Asal dalam bahasa China dan Inggris)

Banyak orang ingin beralih ke pola makan 
vegetarian; akan tetapi beberapa dari 

mereka khawatir tentang kekurangan protein 
dan gizi. Sekarang, mereka bisa betul-betul 
lega! Penelitian ilmiah telah membuktikan 
bahwa protein nabati merupakan protein 
yang berkwalitas tinggi dan “Mengkonsumsi 
beraneka ragam makanan nabati adalah salah 
satu hal terbaik yang dapat Anda lakukan 
untuk kesehatan Anda…,” kata Melanie Polk, 
penasehat pendidikan nutrisi di American 
Institute for Cancer Research (Institut Penelitian 
Penyakit Kanker Amerika.)

Setelah penelitian bertahun-tahun 
tentang hubungan antara pola makan dan 
penyakit, Dr. T. Colin Campbell, dosen 
kehormatan Biokimia Nutrisi di Universitas 
Cornell, Amerika Serikat, menunjukkan 
bahwa pola makan yang kaya produk hewani 
mengakibatkan penyakit, dan pola makan yang 
kaya akan biji-bijian, sayur-sayuran dan produk 
nabati lainnya, memberikan kesehatan. “Nutrisi 
dari sumber makanan hewani meningkatkan 

Era  Vegetarian

pertumbuhan tumor sedangkan nutrisi 
dari sumber makanan nabati memperkecil 
pertumbuhan tumor.” Menurut Dr. Campbell, 
“Sebagian besar penyakit kanker, penyakit 
kardiovaskular, dan bentuk lain dari penyakit 
degeneratif dapat dicegah hanya dengan 
mengadopsi pola makan nabati.”

Dr. Caldwell B. Esselstyn Jr., mantan 
ahli bedah yang terkenal secara internasional, 
memberikan resep obat anti-kolesterol dengan 
dosis terendah serta pola makan nabati 
berkadar lemak minimal bagi pasien yang 
menderita penyakit pembuluh darah jantung. 
Dia memperhatikan bahwa mereka yang 
mengikuti pola pengobatan ini dan mengadopsi 
pola makan nabati, terbebas penuh dari  rasa 
nyeri akibat penyempitan pembuluh darah 
dan pembuluh arteri yang semula tersumbat 
menjadi terbuka kembali. Dr. Esselstyn dengan 
yakin menganjurkan bahwa pola makan ini 
bukan hanya saja mencegah dan menghentikan 
semakin memburuknya penyakit jantung yang 
diderita, tetapi juga membalikkan efeknya.  

Tanya Jawab Pilihan

50    Majalah Berita Maha Guru Ching Hai No. 184

semuanya telah diangkat.  Saya ingin mengungkapkan perasaan syukur yang tanpa batas kepada 
Guru! Kebijksanaan tak terbatas dan kekuatan Ilahi-Mu telah menjaga kami semua dengan 
segala cara.

Guru yang mulia, saya bersyukur atas berkah yang Kau curahkan kepada saya, dan 
saya akan terus berlatih dengan rajin! Saya percaya bahwa Engkaulah perlindunganku satu-
satunya! 



Manfaat Pola Makan Nabati

Protein yang berkualitas tinggi sangat 
mudah ditemukan pada kacang polong, berbagai 
kacang-kacangan, dan sayur-sayuran yang 
memberikan bermacam-macam manfaat bagi 
tubuh. Berikut ini adalah ulasan singkat dari 
beberapa makanan yang umum:

Kacang Adzuki (kacang merah kecil): 
Kaya akan protein, vitamin B, mineral dan 
serat. Kacang Adzuki membantu mempertinggi 
fungsi kerja ginjal, kandung kemih dan organ 
reproduksi. Selain itu, juga mempunyai efek 
menambah darah, diuresis, anti-dropsy dan 
meningkatkan fungsi kerja jantung.

Kacang kedele: Berbagai penelitian 
telah menegaskan bahwa konsumsi produk 
soya dapat menurunkan low-density lipoprotein 
(LDL) yang dikenal sebagai kolesterol 
jahat, dan membantu menguatkan jantung. 
Dr. James Anderson dari Pusat Pengobatan 
Virgina menyatakan, “Semua penelitian ini 
secara konsisten telah menemukan rata-rata 3 
sampai 6% penurunan kolesterol darah dengan 
mengkonsumsi 25 gram protein soya setiap 
harinya. Makanan soya adalah salah satu dari 
sedikit makanan yang menurunkan kadar 
kolesterol,” Wanita yang mengkonsumsi lebih 
dari 13 gram kedele setiap harinya mempunyai 
resiko keretakan/patah tulang 35% lebih rendah 
daripada mereka yang mengkonsumsi kurang 
dari 5 gram per hari. Kacang kedele juga 
merupakan obat alamiah bagi wanita menopause, 
mereka bukan saja memberikan efek estrogen, 
tetapi juga mengurangi resiko kanker. 

Kacang kedelai hitam: Penelitian 
baru-baru ini yang diterbitkan di Jurnal 
Ilmu Pengetahuan, Makanan dan Pertanian 
menunjukkan hasil bahwa kacang kedelai 
hitam dapat menurunkan risiko diabetes Tipe II. 
Peneliti dari Universitas Hanyan, Seoul, Korea, 
mengatakan bahwa dengan mengkonsumsi 
kacang kedelai hitam, dapat menurunkan 

Era Vegetarian

tingkat lemak dan kolesterol, yang merupakan 
penyebab utama diabetes tipe II. Kelompok 
yang diuji dalam penelitian ini menunjukkan 
bahwa dengan mengkonsumsi kacang kedelai 
hitam dapat secara berarti menurunkan low-
density lipoprotein (LDL). Karena masalah 
berat badan sering kali menjadi persoalan pokok 
pada diabetes type II, maka kedelai hitam adalah 
sebuah pilihan makanan yang baik karena kadar 
lemak yang rendah, dan kadar serat larut yang 
tinggi dan merupakan sumber protein yang 
baik. Kacang polong lainnya, sayur-sayuran 
dan kacang-kacangan: Satu cangkir bayam 
yang dimasak mengandung 5 gram protein. 
Setengah cangkir kacang merah memberikan 
7 gram protein. Segenggam kacang almond 
memberikan sekitar 6 gram protein. Semua 
makanan ini juga mengandung banyak nutrisi, 
vitamin, mineral, essential oil dan enzim lainnya 
yang dibutuhkan.

Direkomendasikan untuk memasak 
kombinasi dari berbagai kacang-kacangan yang 
dapat diperoleh, beras coklat dan beberapa biji-
bijian lainnya, dan mengkonsumsi semangkok 
campuran biji-bijian dan kacang setiap hari 
dengan sejumlah sayur-sayuran dan buah-
buahan yang memadai. Dengan cara ini, Anda 
akan mempunyai nutrisi yang cukup dan bisa 
mengucapkan selamat tinggal kepada banyak 
penyakit.
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Kepulauan Solomon

Usaha Pertolongan Menyusul Gempa 
Bumi dan Tsunami Kepulauan Solomon
Oleh Grup Berita Brisbane (Asal dalam bahasa Inggris)

Pada tanggal 2 April 2007, beberapa gempa bumi menimpa propinsi barat laut pedalaman 
Kepulauan Solomon. Gempa bumi yang terbesar berukuran 8,1 pada skala Richter dan terjadi di 
kota terbesar kedua di Solomon, yaitu di Pulau Gizo. Sepuluh menit setelah terjadi gempa bumi, 
tsunami dengan ketinggian 2 sampai 5 meter menyapu Pulau Gizo dan kepulauan di sekitarnya 
yang hanya menyisakan 600 jiwa tanpa tempat tinggal. Dekat Pulau Ranongga, ketinggian tanah 
naik antara 3 sampai 5 meter di atas ketinggian sebelumnya dan banyak pulau-pulau yang lainnya 
yang terhempas, ketinggian tanah di daerah itu juga bergerak naik atau turun.
 Ada banyak daerah yang tertimpa bencana tanah longsor. Bencana ini sangat mempengaruhi 
pertanian serta mengganggu persediaan air. Gempa bumi itu mengakibatkan trauma yang berat bagi 
banyak orang dan mereka tidak dapat kembali ke daerah dataran rendah untuk bertani karena takut 
akan ombak.
 Dengan perhatian yang penuh kasih dan instruksi dari Guru, sebuah tim dari Brisbane 
dan Sydney, Australia, tiba di Gizo pada tanggal 12 April, dan setelah berbicara dengan penduduk 
setempat, kami mendapati bahwa beberapa desa sangat memerlukan pertolongan. Beberapa dari 
korban ini telah datang ke Pulau Gizo untuk meminta pertolongan bagi desa mereka dari Dewan 
Bencana Nasional (DBN). Diskusi yang kami lakukan dengan DBN membuat kami dapat berbicara 
langsung dengan korban gempa, dan kami dapat menanggapinya dengan cepat dengan menyewa 
perahu dari Pulau Gizo serta membawa bantuan langsung ke desa-desa mereka.
 Dengan cara ini kami dapat menolong untuk keperluan yang mendesak ketika penduduk 
desa menunggu respon bantuan yang lebih besar. Kami membagikan bantuan yang terdiri dari 
bahan makanan pokok, terutama beras yang diperkaya dengan vitamin, biskuit, mie instant, dan 
gula kepada lebih dari 20 desa di perkemahan darurat. Perkemahan ini termasuk perkemahan 
darurat di Pulau Gizo; satu desa di Pulau Simbo (gunung berapi 
yang aktif), tiga desa di Pulau Ranongga, lima desa di Pulau 
Kolombangara, enam desa di Pulau Vona Vona, dan tiga desa 
di Pulau Vella La Vella. Kami juga dapat menyediakan alat-alat 
pertukangan kepada tiga desa di daerah yang sangat rusak di 
Pulau Ranongga. Secara keseluruhan, $10.232 Australia ($8. 
516 AS) dibelanjakan pada usaha pertolongan ini.
 Penduduk Kepulauan Solomon mengungkapkan rasa 
syukur dan rasa hormat atas pertolongan kami. Penduduk ini 

Pulau Ranongga terangkat 3-5 meter 
di atas ketinggian yang sebelumnya. 
Koral yang terkena matahari dan 
berwarna putih

Kerusakan di Pulau Gizo
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memiliki keterbukaan yang jarang terdapat di masyarakat modern. Mereka dengan keinginan yang 
sangat besar membaca buku contoh Guru, selebaran ‘Cara Hidup Alternatif’ dan berterima kasih 
kepada kami atas pertolongan dari Guru.
 Kami kembali ke Australia dengan penuh rasa terima kasih karena dapat menyebarkan cinta 
kasih Tuhan. Kami juga berterima kasih atas pengetahuan tentang bagaimana masyarakat dapat 
benar-benar tulus dan mengekspresikan perikemanusiaan yang sejati ketika mereka tidak memiliki 
kekayaan atau teknologi apapun. Kita semua merasa bahwa kita telah memperoleh lebih banyak 
dari pekerjaan ini daripada apa yang kita berikan.

 Pengeluaran untuk bantuan Kepulauan Solomon oleh Maha Guru Ching Hai dan 
Asosiasi Internasional-Nya untuk menolong korban gempa bumi dan tsunami di 

bulan April 2007

Uraian
Jumlah 
(SOL$)

no.
Kwitansi

Bantuan makanan (beras, dsb.) 37,862.50 A

Truk and sewa perahu, bahan 
bakar and upah orang-orang 
lokal

11,380.00 B

Alat-alat pertukangan (alat-alat 
dari besi, dsb.) untuk korban 4,194.40 C

Biaya perjalanan dan lain-lain 
(akomodasi, penerbangan 
domestik , taksi, dsb.)

7,253.50 D

Total biaya                              

60,690.40
(AUD$10,232.62)

(US$8,516.00)

Bahan makanan dibawa oleh perahu 
menuju pulau-pulau
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Argentina

Hadiah Cinta Kasih Guru
untuk Anak-anak yang Kurang 
Beruntung

Oleh Grup Berita Argentina (Asal dalam bahasa Spanyol)

Setelah mengalami penderitaan akibat banjir besar kedua di Propinsi Santa Fe dan 
daerah sekitarnya, keluarga-keluarga miskin di desa kecil kemudian tidak mempunyai 
apapun untuk mencukupi kehidupan mendasar mereka, dan anak-anak bahkan harus 
tidur di pinggir jalan. Ketika anggota Asosiasi kami di Argentina mendengar berita 
tersebut, mereka kemudian menyiapkan barang-barang yang paling dibutuhkan anak-
anak berdasarkan informasi dari Bapak Marcelo Blanch, pendeta di sekolah itu.

Sehingga, pada tanggal 16 Mei, Tahun Emas 4 (2007), sebuah tim dibentuk yang terdiri dari 
rekan-rekan inisiat dari Santa Fe dan Buenos Aires untuk membagikan barang-barang bantuan 
kepada anak-anak sekolah. Para pelajar dari usia 6 sampai 14 tahun masing-masing menerima 
sepasang sepatu olahraga, alat tulis, permen yang bergizi, dan sebuah buku contoh ‘Kunci 
Pencerahan Seketika.’ Semua anak mendengarkan dengan penuh perhatian ketika rekan-rekan 
praktisi menjelaskan siapa sebenarnya Maha Guru Ching Hai dan mereka tidak dapat menahan 
kegembiraan mereka ketika menerima hadiah-hadiah tersebut. Staf sekolah berkata bahwa 
mereka tidak tahu bagaimana mengungkapkan rasa terima kasih mereka atas kasih Guru yang 
telah mereka terima. Rekan-rekan inisiat juga berbahagia bagi anak-anak tersebut, karena sejak 
saat itu mereka akan dibanjiri dengan cinta kasih dan berkah Tuhan untuk selamanya.
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Kansas, Amerika Serikat

Meskipun Kehilangan Materi,
Penduduk Kansas Diberkati oleh Tuhan
Oleh Grup Berita Amerika Serikat (Asal dalam bahasa Inggris)

Pada tanggal 4 dan 5 Mei, Tahun Emas 4 (2007), sebuah rentetan angin topan menyapu 
pertengahan Amerika Serikat. Angin topan yang terbesar dengan ukuran 1,5 mil, dan termasuk 

dalam kategori tornado F-5 (yang paling kuat di Amerika Serikat dalam delapan tahun ini) datang 
menghantam daerah Greensburg, Kansas, Amerika Serikat. Angin dengan kecepatan 205 mph (330 
km) telah menghancurkan hampir 95 persen kota tersebut.

Setelah menyadari kekuatan angin yang luar biasa ini, Guru sangat prihatin dan 
mengirimkan instruksi untuk melihat apakah diperlukan bantuan di daerah itu. Dengan membawa 
kasih Guru, para anggota Asosiasi kami dari Oklahoma dan Midwest tiba di daerah bencana pada 
pagi hari tanggal 8 Mei, dan segera pergi ke daerah di mana tempat perlindungan berlokasi. Para 
wakil dari organisasi-organisasi besar seperti FEMA 
(Federal Emergency Management Agency) dan Palang 
Merah sangat terkejut saat melihat para anggota tim kerja 
kami tiba di daerah itu.

Karena tersentuh dengan kedatangan kami yang 
dari jauh hanya demi untuk menunjukkan cinta kasih serta 
kepedulian terhadap para korban angin topan, satu wakil 
dari FEMA dengan pribadi membawa kelompok kami untuk 
mengelilingi tempat perlindungan dan memperkenalkan 
orang-orang yang paling membutuhkan bantuan. Para 
inisiat membagikan hadiah berupa keperluan-keperluan 
pribadi dan makanan kecil, begitu juga uang tunai dalam amplop 
kepada mereka yang telah kehilangan rumah mereka sama sekali dan 
yang tidak mempunyai dukungan keluarga. Satu sukarelawan dari 
palang merah memberitahu kami bahwa uang adalah barang yang 
paling dibutuhkan oleh para penduduk. Ketika kami memberikan 
amplop tersebut, terlihat sangat jelas bahwa orang-orang tersebut sangat tersentuh. Uangnya tidak 
banyak, tetapi itu sangat berarti bagi mereka. Satu orang berkata. “Saya akan mengambil uang itu 
sekarang, tetapi ketika saya mempunyai pekerjaan lagi, saya akan membayar kembali kebaikan hati 
kalian dengan membantu orang lain.”

Kami mengetahui bahwa rompi dan topi Asosiasi kami, khususnya seluruh tim yang 
mengenakan seragam yang sama, mewakili sebuah kepercayaan. Hal ini seperti sebuah “Tanda 
Pengenal Universal” untuk memasuki tempat-tempat terlarang lainnya.

Karena pemerintah menyediakan makanan dan pakaian lama yang cukup bagi para korban 
di tempat perlindungan, kelompok kami kemudian pergi ke tempat bencana di Greensburg, Kansas. 
Di sana, kami menemukan beberapa penduduk setempat yang telah kembali ke tempat tinggal 
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mereka sebelumnya dan sedang mencari-cari beberapa harta milik 
mereka. Beberapa orang menangis bercucuran air mata ketika mereka 
kembali ke rumah mereka dan menemukan yang ada hanya tumpukan 
puing. Banyak pohon yang berdiri gundul dengan dahan yang patah-
patah.

Para anggota tim kami memberikan sejumlah uang tunai 
dalam amplop kepada penduduk setempat. Terlihat sangat jelas bahwa 
mereka tersentuh dan merasa terhibur. Orang-orang bertanya, kami 
termasuk kelompok mana, dan kami memberikan mereka majalah 
berita serta memperkenalkan Supreme Master Televisi kepada 
mereka.

Seluruh kota hampir musnah dan 11 orang meningal dunia. 
Perwakilan Manajemen Darurat Kansas mengatakan bahwa badai 
telah meruntuhkan salah satu sayap dari rumah sakit Kiowa County 
Memorial di Greensburg, dan membuat 30 orang terperangkap di 
dalamnya. Tetapi mereka kemudian tertolong dan hanya mengalami luka ringan. Dengan kekuatan 
penghancur yang besar dari angin topan ini, kami sangat berterima kasih kepada Tuhan bahwa 
hanya ada sedikit korban yang meninggal. Setiap orang berkata bahwa sebenarnya segala sesuatu 
bisa lebih buruk dari apa yang telah terjadi.

Beberapa orang berpendapat bahwa semangat perintis masih ada di tengah Amerika 
Serikat, dan mereka percaya bahwa masyarakat Greensburg akan membangun kembali. Untuk 
membawa lebih banyak cahaya dan berkah Tuhan ke daerah ini, kami memasang pengumuman 
Supreme Master Televisi selama satu minggu sejak tanggal 14 Mei di koran Kansas City Star yang 
merupakan koran terbesar di Kansas, dengan sirkulasi lebih dari 360.000. Kami berharap bahwa 
penduduk Kansas dapat memiliki kesempatan untuk mengetahui cara hidup alternatif, dan dapat 
segera sadar untuk membangun kembali iman mereka kepada Tuhan.

Pengeluaran untuk Pekerjaan Bantuan Angin Topan di Kansas, Amerika 
Serikat, oleh Asosiasi Internasional Maha Guru Ching Hai 

Keterangan Jumlah (US$)
No. 

Kwitansi
Pakaian, kebutuhan harian, dan 
barang-barang pembersih 918.43 A

Makanan (air, jus, keripik, 
biskuit, kue, roti, mentega 
kacang, dan selai, dll.)

335.72 B

Bantuan Keuangan (uang tunai) 
kepada para korban angin topan 1,460.00

 Lain-lain (fotokopi, label, gas, 
dll.)
 91.91 C

Total pengeluaran                             US$2,806.06
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Mongolia

Menanam Pohon untuk Membantu Mengisi 
Kembali Keindahan yang Asli dari Ekosistem 
Alami (Bagaian II)
Oleh Grup Berita Ulanbator (Asal dalam bahasa Mongolia)

Di Majalah #177, kami melaporkan bahawa Guru telah memberikan sumbangan sebesar 
US$20.000 kepada kami untuk menanam pohon di Mongolia dengan tujuan agar dapat 

memperbaiki keindahan ekosistem. Pada bulan Oktober tahun lalu, kami telah membelanjakan 
MNT$2.500.000 (US$2.200) untuk menanam 30.000 pohon. Oleh karena Mongolia merupakan 
negara yang kering, maka kami mempunyai waktu yang terbatas untuk melakukan penanaman, 
yaitu hanya di musim gugur dan semi di pertengahan bulan April sampai dengan awal bulan Mei. 
Dengan kasih Guru, kami kemudian menanam 32.000 pohon lainnya di Ulanbator, Mongolia, 
selama musim semi ini.

Berkat kerja sama dengan Departemen Lingkungan dari Kantor Gubernur Kota, 2.000 
pohon ditanam di daerah yang dekat dengan sungai kering “Dund gol” dengan tujuan agar 
sungai tersebut dapat dialiri air dan menghasilkan sebuah lingkungan hijau di Ulanbator. Setelah 
sungai tersebut kering, ia akan menjadi sangat tercemar dan berisi banyak sampah. Pertama kami 
membersihkan daerah tersebut dengan bantuan dari para anggota Asosiasi termasuk para praktisi 
Metode Kemudahan serta teman-teman maupun anak-anak mereka, dan kami telah menanam 2.000 
pohon di sana. 

30.000 pohon lainnya ditanam di daerah Zuunsala. Kami juga membangun pagar untuk 
melindungi pohon-pohon dari ternak.

Setelah penanaman tersebut, Ulanbator sering turun hujan. Kami sangat senang dan 
berterima kasih kepada Tuhan karena Ia telah menyiram pohon tersebut untuk kami! 
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Pengeluaran oleh Maha Guru Ching Hai
dan Asosiasi Internasional-Nya untuk penanaman 32.000 pohon

di Mongolia pada bulan April dan Mei 2007

  

 Deskripsi
Jumlah 

(Mongolian Tugrik)
 No. 

Kuitansi
 Penanaman 32.000 
pohon

7,640.000 A

 Pembangunan 
Pagar (pagar-pagar, 
kayu, cat)

1,947.000 B

Total
 MNT$9,587,000/ 

(US$7,898) 
 



☼ AFRICA 
* Angola: Center / 244 923 338082 / luandacentre@yahoo.com
* Benin / Cotonou / Center / 229-21-383982 / smbenin@yahoo.fr
* Benin /  Porto-Novo / Mr. Hounhoui Mahougbé Didier / 229- 90 93 29 99 / smportonovo@yahoo.fr
* Burkina Faso: Ouagadougou Center / 226-50-341704 / smburkinafaso@yahoo.fr
* Cameroon: Douala / Mr. Daniel Xie / 237-3-437232 / smcameroon@gmail.com
* Dem.Rep. of the Congo: 
• Kinshasa / Center / 243-810583010 / blessedcongo@yahoo.fr
• Kinshasa / Mr. Hung Lui-Liang / 243-813611939/ blessedcongo@yahoo.fr
• Kinshasa / Mr. Mbau Ndombe Abraham / 243-811433473
* Ghana: Accra / Mr. Amuzu Kwei Samuel / 233-277607-528 / smghanac@yahoo.com
* Kenya: Mr. Chin Szu Yao / 254-726944744 / smoothgoing@gmail.com
* Madagascar: Antananarivo / Mr. Eric Razahidah / 261-33-1115197 / razahidah@hotmail.com
* Mauritius:
• Port Louis / Mr. Liang Dong Sheng / 230-2566286 
• Port Louis / Ms. Josiane Chan She Ping / 230-242-0462 / smchmauritius@intnet.mu
* Rep. of the Congo: Brazzaville Center / 242-5694029, 242-5791640 / goldenagecongo@yahoo.fr
* R.S.Africa:
• Cape Town / Center / 27-83-952-5744 / capetowncentre@yahoo.com
• Johannesburg / Mr. Gerhard Vosloo / 27-82570-4437 / ghvosloo@mweb.co.za
• Johannesburg / Ms. Khena Refiloe Truelove /  27-76742-5040 / emzinikababa@yahoo.comom
* Togo:
• Kpalime / Center / 228-4-410-948
• Lome / Center / 228-2-222-864 / smtogo@gmail.com
• Lome / Mr. David Chine / 228-2-215-551
* Uganda: Kampala / Mr. Samuel Luyimbaazi / 256-77264-9807 / semazima@yahoo.com
☼ AMERICA
* Argentina: Buenos Aires / Ms. Mabel Alicia Kaplan / 54-11-4545-4640 / regresandoacasa25@yahoo.com.ar
* Bolivia:
• Santa Cruz / Ms. Adalina da graca munhoz / 591-3-3301758 / adamunhoz@hotmail.com
• Trinidad: Mr. Wu Chao Shien / 591-3-4625964
* Brazil:
• Belem / Ms. Cleci de Brito Neves / 55-9188019288 / contato.belem@yahoo.com.br
• Goiania / Mr. & Mrs. Erwin Madrid / 55-62-3941-4510 / erwinserrano@terra.com.br
• Recife / Recife Center / recifecenter@click21.com.br 
• Recife / Ms. Maria Vasconcelos de Oliveira / 55-81-3326-9048 / mariaoliveira_cultural@click21.com.br
• Recife / Ms. Monica Tereza Nogueira / 55-81-8742-3431, 55-81-3304-0452
• San Paulo / Center / 55-11-5904-3083, 55-11-5579-1180 / br_center@yahoo.com.br
* Canada:
• Edmonton / Mr. & Mrs. Dang Van Sang / 1-780-963 5240 / anh2sd@hotmail.com
• London / Center / 1-519-933-7162 / uniself@yahoo.com
• Montreal / Center / 1-514-277-4655 / smchmontreal@sympatico.ca
• Montreal / Ms. Euchariste Pierre / 1-514-481-9816 / p_euchariste1@sympatico.ca
• Montreal / Mr. Hung The Nguyen / 1-514-494-7511 / thehungnguyen@sympatico.ca
• Ottawa / Center / ottawacentre@gmail.com
• Ottawa / Mr. Jianbo Wu / 1-613-829-5668 / jianbo.wu@yahoo.ca
• Ottawa / Ms. Jean Agnes Campbell / 1-613-839-2931 / jean.quanyin@gmail.com
• Toronto / Center / 1-416-503-0515
• Toronto / Ms. Diep Hoa / 1-905-828-2279 / hoadiep0723@yahoo.com
• Toronto / Mr. & Mrs. Lenh Van Pham / 1-416-282-5297 / hiepham@rogers.com
• Toronto / Liaison Office / torontocontact@yahoo.ca
• Vancouver / Ms. Li-Hwa Liao / 1-604-541-1530 / jsung2277@yahoo.ca
• Vancouver / Ms. Sheila Coodin / 1-604-580-4087 / qycontactperson@yahoo.ca
• Vancouver / Ms. Nguyen Thi Yen / 1-604-581-7230 / yentnguyen2002@yahoo.com

* Chile:
• La Serena / Mr. Esteban Zapata Guzman / 56-51-451019 / laserenacenter@hotmail.com
• Santiago / Center / 56-2-6385901 / chilecenter1@yahoo.com
• Santiago / Mrs. Jacqueline Barrientos / 56-2-3147786 / jackybarrientos@gmail.com
* Colombia: Bogota Center / 57-1-2712861 / luzdelsonido@yahoo.com
* Costa Rica:
• San Jose / Center / 506-2200-753
• San Jose / Ms. Laura Chen / 506-3632-748 / lauracmesa501@hotmail.com
* Honduras: Tegucigalpa / Ms. Edith Sagrario Ochoa / 504-2250120
* Mexico:
• Mexicali / Ms. Sonia Valenzuela / 1-928-317-8535 / valenzuela_sonia@hotmail.com
• Mexico State / Liaison Office / 52-55-5852-1256 / texcenter@gmail.com
• Monterrey / Mr. Roque Antonio Leal Suffo / 52-8-18104-1604 / monterreycenter@yahoo.com.mx
* Nicaragua: Managua / Mrs. Pastora Valdivia Iglesias / 505-248-3651 / pastora7iglecia@yahoo.com
* Panama:
• Panama / Center / 507-236-7495
• Panama / Ms. Maritza E.R. de Leone / 507-6673-2220 / mrleone2@yahoo.com
* Paraguay :
• Asuncion / Ms. Emilce Cespedes Gimenez / 595-21-523684 / emilce_cespedes@hotmail.com
• Ciudad del Este / Mr. and Mrs. Italo Ignacio Acosta Alonzo / 595-983614592 / Italoacostaa@hotmail.com
* Peru:
• Arequipa / Center / qyarequipa@gmail.com
• Arequipa / Mr. Julio Cardenas Pelizzari / 51-54-453828 / qyarequipa@yahoo.com
• Cusco / Ms. Patricia Kross Canal / 51-84-232682 / cuscocentro@yahoo.com
• Lima / Mr. Edgar Nadal & Ms. Teresa de Nadal / 51-1-3565176 / edyter@viabcp.com
• Lima / Mr. Victor Carrera / 51-1-2650310
• Puno / Ms. Mercedes Rodriguez / 51-51-353039 / punocentroperu@yahoo.es
• Trujillo / Mr. & Mrs. Raúl Segura Prado / 51-44-221688 / rsp_trujillo@hotmail.com
* USA:
§ Arizona: Center / 1-602-264-3480
§ Arizona: Mr. & Mrs. Kenny Ngo / 1-602-404-5341 / kennyngoaz@hotmail.com
§ Arkansas: Mr. Robert Jeffreys / 1-479-253-8287 / christophers2@cox.net
§ California:
• Fresno / Ms. Frances Lozano / 1-559-322-9793 / estudios62301@yahoo.com
• Los Angeles / Center / 1-951-674-7814
• Los Angeles / Mr. & Mrs. Tsung-Liang Lin / 1-626-914-4127 / tllin54@hotmail.com
• Los Angeles / Mr. Gerald Martin / 1-310-836-2740 / gmartin0999@hotmail.com
• Los Angeles / Ms. Chiem, Mai Le / 1-714-924-5327 / smlw31@yahoo.com
• Sacramento / Mr. Thi Thai Le / 916-799-7768 / thaivegi@yahoo.com
• Sacramento / Mr. Tuan Minh Le / 1-916-226-9197 / tuanins@yahoo.com
• San Diego / Center / 1-619-280-7982 / quanyinsd@juno.com
• San Diego / Mr. & Mrs. Tran Van Luu / 1-619-475-9891
• San Francisco / Center / khoaluong@aol.com
• San Francisco / Mr. &Mrs. Khoa Dang Luong / 1-415-753-2922
• San Francisco / Mr. & Mrs. Dan Hoang / 1-415-333-9119 / sfcenter@hotmail.com
• San Jose / Ms. Sophie Lapaire / 1-650-464-8066 / Margorifico@yahoo.com
• San Jose / Ms. Jolly Chiou / 1-408-221-0097 / gmsgr.chu@gmail.com
• San Jose / Ms. Mai Thanh Phan / 1-408-603-5037 / smthanhmai@yahoo.com
§ Colorado: Ms. Victoria Singson / 1-303-986-1248 / torahai@gmail.com
§ Florida:
• Jacksonville / Mr. David Tran / 1-904-285-0265 / au817yh@yahoo.com
• Cape Coral / Mr. & Mrs. Thai Dinh Nguyen / 1-239-458-2639 / CapeCoralCenter@Gmail.com
• Cape Coral / Ms. Trina L. Stokes / 1-239-433-9369 / moonwater33957@yahoo.com
• Orlando / Mr. Johnny Scott-Meza / 1-407-529-7829 / scottmezajohnny@yahoo.com

Praktisi Perwakilan Kami di Seluruh Dunia
P.O. Box 9, Hsihu, Miaoli 36899, Formosa, R.O.C.
P.O. Box 730247, San Jose, CA 95173-0247, U.S.A.

   Termasuk dalam daftar berikut ini adalah negara-negara baik yang menghormati ke-
bebasan beragama mendasar atau yang lebih besar. Jika tidak ada praktisi penghubung 

di daerah Anda, harap hubungi kantor pusat kami atau kantor kami yang terdekat.
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§ Georgia: Mr. James Collins / 1-770-294-1189 / georgiacenter@hotmail.com
§ Georgia: Mr. Roddell Pleasants / 1-678-429-7958
§ Georgia: Ms. Kim Dung Thi Nguyen / 1-404-422-1431
§ Hawaii: Center / 1-808-735-9180 / hawaiictr@hotmail.com
§ Hawaii: Mrs. Dorothy Kaomi Sakata / 1-808-988-6059 / DorothySakata@aol.com
§ Illinois: Mr. Tran, Cao-Minh Lam / 1-773-506-8853 / caominhtran@yahoo.com
§ Indiana: Ms. Josephine Poelinitz / 1-317-842-8119 / josiepoe@sbcglobal.net
§ Kentucky: 
• Frankfort / Center / kycenter2000@yahoo.com
• Frankfort / Mr. & Mrs. Nguyen Minh Hung / 1-502-695-7257 / Fuji.Nguyen@ky.gov
§ Louisiana: Mr. John L. Fontenot / 1-504-914-3236 / jlfontenot@hotmail.com
§ Maryland: Silver Spring / Mr. Nguyen Van Hieu / 1-301-933-5490 /  
    marylandcenter@yahoo.com
§ Maryland: Baltimore / Mr. Pete Theodoropoulos / 1-410-667-4428 / 
    petetheo1111@hotmail.com
§ Massachusetts:
• Boston / Center /1-978-528-6113 / bostonctr17@yahoo.com
• Boston / Ms. Gan Mai-Ky / 1-508-842-0262
• Boston / Mr. & Mrs. Huan-Chung Li / 1-978-957-7021
§ Michigan: Mr. Martin John White / 1-734-327-9114 / mading02000@yahoo.com
§ Minnesota: Ms. Quach Ngoc / 1-612-722-7328 / quachmn@yahoo.com
§ Missouri: Rolla / Mr. & Mrs. Genda Chen / 1-573-368-2679 / gchen@umr.edu
§ Nevada: Las Vegas / Ms. Helen Wong / 1-702-242-5688
§ New Mexico: Mr. & Mrs. Nawarskas / 1-505-342-2252 / nawarskas@comcast.net
§ New Jersey : Center / 1-973-209-1651 / NJCenter@gmail.com
§ New Jersey : Mr. Hero Zhou / 1-973 - 960 6248 / yb_zhou@hotmail.com
§ New Jersey : Ms. Lynn McGee / 1-973-864-7633 / lynn.mcgee@yahoo.com
§ New Jersey : Ms. Bozena Chetnik / 1-732-986-2907 / bozena_chetnik@yahoo.com
§ New York:
• New York / Mr. & Mrs. Zhihua Dong / 1-718-567-0064 / dong@physics.columbia.edu
• Rochester / Ms. Debra Couch / 1-585-256-3961 / dcouch@rochester.rr.com
§ North Carolina: Mr. & Mrs. Huynh Thien Tan / 1-704-535-3789 / northcarolinacenter@hotmail.com
§ North Carolina: Mr. Fred Lawing / 1-704-614-4397 / northcarolinacenter@hotmail.com
§ Ohio:
• Hamilton / Mr. & Mrs. Vu Van Phuong / 1-513-887-8597 / ohiocenter@yahoo.com
§ Oklahoma: Mr. & Mrs. Tran Kim Lam / 1-405-632-1598 / ltran2292@yahoo.com
§ Oregon:
• Portland / Mr. & Mrs. Minh Tran / 1-503-614-0147 / oregon_center90@yahoo.com
• Portland / Ms. Youping Zhong / 1-503-257-2437 / youping320@yahoo.com
§ Pennsylvania: Mr. & Mrs. Diep Tam Nguyen / 1-610-931-4699 / DiepAshleyPa@aol.com
§ Pennsylvania: Mrs. Ella Flowers / 1-215-879-6852
§ South Carolina: Mr. Michael Stephen Blake / 1-407-474-3492 / smch_southcarolina@yahoo.com
§ Texas:
• Austin / Center / 1-512-396-3471 / jjdawu@yahoo.com
• Austin / Mr. Dean Duong Tran / 1-512-989-6113 / tranduongdean@yahoo.com
• Dallas / Center / 1-214-339-9004 / DallasCenter@yahoo.com
• Dallas / Mr. Tim Mecha / 1-972-395-0225 / t.mecha@tx.rr.com
• Dallas / Mr. Weidong Duan / 1-972-517-5807 / water96@yahoo.com
• Dallas / Mr. Jimmy Nguyen / 1-972-206-2042 / JimmyHNguyen@yahoo.com
• Houston / Center / 1-281-955-5782
• Houston / Ms. Carolyn Adamson / 1-713-6652659 / cadamson@houston.rr.com
• Houston / Mr. & Mrs. Charles Le Nguyen / 1-713-922-1492 / cuc-le@houston.rr.com
• Houston / Mr. & Mrs. Robert Yuan / 1-281-251-3199 / ryuan@houston.rr.com
• San Antonio / Mr. Khoi Kim Le / 1-210-558-2049 / lethong@hotmail.com
§ Virginia: 
• Washington DC / Center / 1-703-997-1622 / VA_Center@yahoo.com
• Virginia / Mr. & Mrs. Hua Phi Anh/  1-703-978-6791 / anhhly@hotmail.com
• Virginia Beach / Le Thanh Liem / 1-757- 461-5531 / liem_le23502@yahoo.com
§ Washington:
• Seattle / Mr. Ben Tran / 1-425-643-3649 / benptran@aol.com
• Seattle / Mr. Edward Tan / 1-206-228-8988 / edtan@usa.com
§ Wyoming: Ms. Esther Mary Cole / 1-307-332-7108 / sumaemc@yahoo.com
* Puerto Rico: Camuy / Mrs. Disnalda Hernanadez Morales / 1-787-262-1874 / disnalda@caribe.net
☼ ASIA
* Formosa:
• Taipei / Center / 886-2-2706-6168 / tpe.light@msa.hinet.net
• Taipei / Mr. & Mrs. Loh, Shih-Hurng / 886-2-27062628 / shloh@ndmctsgh.edu.tw
• Miaoli / Mr. & Mrs. Chen, Tsan-Gin / 886-37-221618

• Miaoli / Mr. Chu, Chen Pei / 886-37-724726
• Kaohsiung / Mr. & Mrs. Zeng, Huan Zhong / 886-7-733-1441
* Hong Kong:
• Hong Kong / Center / 852-27495534
• Hong Kong / Liaison office / 852-26378257 / sm_hongkong@yahoo.com
* Indonesia: 
• Bali / Center / 62-361-231-040 / smch_bali@yahoo.com
• Bali / Mr. Agus Wibawa / 62-81-855-8001 / wibawa001@yahoo.com
• Jakarta / Center / 62-21-6319066 / smch-jkt@dnet.net.id
• Jakarta / Mr. Tai Eng Chew / 62-21-6319061 / cte@envirotec.co.id
• Jakarta / Ms. Lie Ik Chin / 62-21-6510715 / herlina@ueii.com
• Jakarta / Ms. Murniati Kamarga / 62-21-3840845 / hai@cbn.net.id
• Jakarta / Mr. I Ketut P.Swastika / 62-21-7364470 / ketut@sinarmas.co.id
• Malang / Mr. Judy R. Wartono / 62-341-491-188 / yudi_wartono@telkom.net
• Malang / Mr. Henry Soekianto / 62-341-325-832
• Medan / Mrs. Merlinda Sjaifuddin / 62-61-4514656 / smch_medan@hotmail.com
• Surabaya / Center / 62-31-5612880 / ahimsasb@indosat.net.id
• Surabaya / Mr. Harry Limanto Liem / 62-31-594-5868 / harry_l@sby.dnet.net.id
• Yogyakarta / Mr. Augustinus Madyana Putra / 62-274-650-7704 / t.adianingtyas@lycos.com
* Israel: Mr. Yaron Adari / yadari@freeuk.com
* Japan:
• Gunma / Ms. Hiroko Ichiba / 81-27-9961022 / divinalv@mth.biglobe.ne.jp
• Tokyo / Ms. Yukiko Sugihara / 81-90-6104-5770 / lotus@sky.plala.or.jp
• Tokyo / Ms. Yoshie Takeda / 81-90-3963-0755 / y-plus@f6.dion.ne.jp
* Jordan : Mr. Jafar Marwan Irshaidat / 962 7 95119993 / estaphuam@hotmail.com
* Korea:
• Andong / Mr. Kim, Sam-Taee / 82-54-821-3043 / smandong@hanmail.net
• Busan / Center / 82-51-334-9205 / chinghaibusan@gmail.com
• Busan / Mr. Song, Ho-Joon / 82-11-599-4552, 82-51-903-4552
• Busan / Mr. Hwang, Sang-Won / 82-51-805-7283
• Chungok / Center / 82-54-6731399
• Daegu / Center / 82-53-743-4450 / chinghaidaegu@hanmail.net
• Daegu / Mr. Cha, Jae-Hyun / 82-53-856-3849
• Daegu / Mrs. Han, Sun-Hee / 82-53-746-5338
• Daegu / Mr. Kim, Ik-Hyeon / 82-53-633-3346
• Daejeon / Center / 82-42-625-4801 / smdaejeon@yahoo.co.kr
• Daejeon / Ms. Do,Bong-Hi / 82-42-471-0763 / dbhs44463@yahoo.co.kr
• Gwang-Ju / Center / 82-62-525-7607
• Gwang-Ju / Mr. Jo, Myong-Dae / 82-61-394-6552 / smgwangju@naver.com
• Incheon / Center / 82-32-579-5351 / lightundinchon@yahoo.co.kr
• Incheon / Mr. Lee, Jae-Moon / 82-32-244-1250
• Jeonju / Center / 82-63-274-7553 / shc5824@hanmail.net
• Jeonju / Mr. Choi Beyong Sun / 82-11-9715-9394 / buda1996@hanmail.net
• Seoul / Center / 82-2-5772158 / goldenseoul@yahoo.co.kr
• Seoul / Mr. Jo Young-Won / 82-11-9670-5839 / seoulyoungwon@yahoo.co.kr
• Youngdong / Center / 82-54-5325821 / houmri21@yahoo.co.kr
* Laos: Vientiane / Mr. Somboon Phetphommasouk / 856-21-415-262 / Somboon_9@hotmail.com
* Macau: 
• Macau / Center / 853-28532231 / mcdivlove@yahoo.com.hk
• Macau / Liaison Office / 853-28532995
* Malaysia:
• Alor Setar / Mr. Chiao-Shui Yu / 60-4-7877453
• Johor Bahru / Mr. & Mrs. Chi-Liang Chen / 60-7-6622518 / oldpiong@streamyx.com
• Kuala Lumpur / Center / 60-3-2145 3904 / klsmch@yahoo.com
• Kuala Lumpur / Mr. Phua Kai Liang / 60-12-307 3002 / klnet23@yahoo.com
• Penang / Center / 60-4-2285853 / pgsmch@streamyx.com
• Penang / Mr. & Mrs. Lim Wah Soon / 60-4-6437017
* Mongolia:
• Ulaanbaatar / Ms. Erdenechimeg Baasandamba / 976-11-310908 / baasandamba@yahoo.com
• Baganuur / Mr. & Mrs. Gursad Bayarsaikhan / 976-121-21174
* Myanmar: Mr. Sai San Aik / 95-1-667427 / ssaikss@mptmail.net.mm
* Nepal:
• Kathmandu / Center / 977-1-4254-481 / chinghai_kathmandu@hotmail.com
• Kathmandu / Mr. Ajay Shrestha / 977-1-4473-558 / ajaystha@hotmail.com
• Pokhara / Center / 977-61-531643
• Pokhara / Mr. Bishnu Neupane / 977-984-60-36423 / neupanebishnu@hotmail.com
* Philippines: 
• Manila / Center / 63-2 875 6609 / phi.loveocean.mnl@gmail.com
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• Manila / Ms. Kim Thuy Bich Chau / 63-917-258-7462 / chauthuykim@yahoo.com
* Singapore:
• Singapore / Center / 65-6741-7001 / chinghai@singnet.com.sg
• Singapore / Liaison office / 65-6846-9237
* Sri Lanka: Colombo / Mr. Lawrence Fernando / 94-11-2412115 / samantha_nbt@zeynet.com
* Thailand:
• Bangkok / Center / 66-2-674-2690 / bkkc66@gmail.com
• Bangkok / Ms. Laddawan Na Ranong / 66-1-8690636, 66-2-5914571 / bkctcp@gmail.com
• Chiang Mai / Ms. Siriwan Supatrchamnian / 66-50-332136 / siriwanliy@gmail.com
• Khon Kaen / Center / 66-43-378112
• Songkhla / Center / 66-74-323694
☼ EUROPE 
* Austria:
• Vienna / Center / 43-699-12272892 / Chinghai@gmx.at
• Vienna / Mr. Nguyen Van Dinh / 43-2955-70535
* Belgium: 
• Brussels / Ms. Ann Goorts / 32-472-670272 / qybelgium@yahoo.com
• Brussels / Ms. Ellen De Maesschalk / 32-486-242248 
* Bulgaria:
• Sofia / Mr. Ruslan Staykov / 359-2-8575358 / quanyinsofia@gmail.com
• Plovdiv / Mrs. Miglena Bozhikova / 359-32-940726 / chinghaiplovdiv@yahoo.com
* Croatia : Mr. Zeljko Starcevic / 385-98 9706788 / zeljstar@inet.hr
* Czech:
• Prague / Center / 420-261-263-031 / czech-center@spojenisbohem.cz
• Prague / Mrs. Marcela Gerlova / 420-608-265-305
• Prague / Mr. Nguyen Tuan Dung / 420-608124709 / czech-center@spojenisbohem.cz
* Denmark: 
• Odense / Mr. Thanh Nguyen / 45-66-190459 / ductam@webspeed.dk
* Finland:
• Helsinki / Ms. Astrid Murumagi / 358-50-596-2315 / helsinkicenter@yahoo.com
• Helsinki / Mr. Tri Dung Tran / 358-40-7542586
* France:
• Alsace / Ms. Despretz Anne-Claire / 33-3-89770607 / arclai@infonie.fr
• Ardeche / Ms. Reynet Jeanine / 33-4-75376232
• Montpellier / Mr. Nguyen Tich Hung / 33-4-67413257 / tich.hung@infonie.fr
• Montpellier / Mr. Sylvestrone Thomas / 33-4-67650093 / ocean-amour@wanadoo.fr
• Paris / Center / 33-1-4300-6282
• Paris / Ms. Lancelot Isabelle / 33-1-7069-3210 / ilancelot@celestialfamily.net
* Germany:
• Berlin / Mr. Grigorii Guinzbourg / 49-30-5498-6147 / Grigorii.Guinzbourg@gmx.de
• Berlin / Ms. Hoa Thi Hoang / 49-30-3083-4712  / Pureocean@web.de
• Duisburg / Mr. Veithen, Michael / 49-174-5265242 / dusseldorfcenter@hotmail.com
• Duisburg / Ms. Tran, Thi Hoang Mai / 49-2162-5010160 / duisburgcenter@yahoo.de
• Freiburg / Ms. Elisabeth Muller / 49-7634-2566 / elmueart@surfeu.de
• Hamburg / Liaison office / 49-58115491 / HamburgCenter@gmx.de
• Munchen / Ms. Johanna Hoening / 49-8170-997050 / ChingHai@aol.com
• Munchen / Mr. Nguyen, Thanh Ha / 49-89-353098 / ha_nguyensm@yahoo.de
* Greece: 
• Athens / Ms. Vicky Chrisikou / 30-210-8022009, 30-6944-470094 / luckychrisikou@yahoo.gr
* Hungary:
• Budapest Center / 36-1-363-3896 / budapestcenter@gmail.com
• Budapest / Mr. Gabor Soha / 36-20-221-5040 / gabor.soha@gmail.com
• Budapest / Mrs. Aurelia Haprai / 36-20-2400259 / doraur@gmail.com
* Iceland : Ms. Nguyen Thi Lien / 354 - 5811962 / reykjavik_center@yahoo.com
* Italy: 
•Pescara / Mrs. Bettina ADANK / 39-085-454-9184 / bettina.adank@fastwebnet.it
•Campobasso / Ms. Francesca Spensieri / 39-333-722-5527 / fancy_lalla@yahoo.it
•Bologna / Mrs. Nancy Dong / 39-320-341-0380 / ndong1@gmail.com
* Ireland : Dublin / Mrs. Hsu, Hua-Chin / 353-1-4865852 / smch_dublin@yahoo.co.uk
* Ireland : Dublin / Ms. Kathleen Hogan / 35314977191 / dublinquanyin@gmail.com
* Norway: Oslo / Ms. Marte Hagen / 47-64978762, 47-92829803 / martehagen@gmail.com
* Poland:
• Szczecin / Mrs. Grazyna Plocinizak / 48-91-4874953 / gingal@wp.pl

• Warsaw / Ms. Elzbieta Ukleja / 48-22-8367814 / elzbieta_q1@yahoo.com
* Portugal: 
• Alcobaca / Mr. Antonio Jose Vieira Caldeira / 351-262-597924  / ajvcaldeira@clix.pt
* Romania: Bucharest / center / bucharestqy@yahoo.com
* Russia: Moscow / Mrs. Leera Gareyeva / 79104659738  / moscowcenter@rambler.ru
* Serbia : Belgrade / Ms. Maja Mijatović / 381642748820 / majazemun@yahoo.com
* Slovakia: Zilina / Mr. Roman Sulovec / 421-903100216 / roman.sulovec@spojeniesbohom.sk
* Slovenia:
• Ljubljana / Center / 386-1-518 25 42 / quanyin@siol.net
• Ljubljana / Mr. Janez Pavlovic / 386-41-320-268 / janez.pavlovic@siol.net
• Maribor / Mr. Rastislav Alfonz Kovacic / 386-3-581 49 81 / rast05alfonz@yahoo.com
* Spain:
• Madrid / Ms. Lidia Kong / 34-91-547-0366
• Madrid / Mr. Claudio Octavio Silva Zuniga / 34-667090831 / claudiosilvachile@yahoo.es
• Malaga / Mr. Joaquin Jose Pretel Lopez / 34-646843489 / joprelo@hotmail.com
• Valencia / Vegetarian House / 34-96-3744361
• Valencia / Mrs. Wenqin Zhu / 34-963301778, 34-695953889 / valenciachinghai@yahoo.es
• Valencia / Mr. Jose Luis Orduna Huertas / 34-653941617 / joselorduna@gmail.com
* Sweden:
• Angelholm / Mrs. Luu Thi Dung / 46-431-26151 / angelholmsweden@gmail.com
• Are / Ms. Viveka Widlund / 46-63-38097, 46-70-6219906 / smchsweden@yahoo.se
• Stockholm / Mr. Mats Gigard / 46-8-88 22 07 / mats.gigard@telia.com
* Switzerland:
• Geneva / Ms. Feng-Li Liu / 41-22-797-3789 / fengli@ilo.org
• Geneva / Ms. Klein Ursula / 41-22-369-1550 / ursula_klein@bluewin.ch
* The Netherlands:
• Amsterdam / Mr. Kamlung Cheng / 31-647838638 / kamlung27@hotmail.com
• Amsterdam / Mr. Roy Mannaart / 31-653388671 / r.mannaart@planet.nl
* United Kingdom:
§ England:
• Ipswich / Mr. Zamir Elahi / 44-7843-352919 / zamir.light@gmail.com
• London / Center / 44-2088-419866 / londonukcentre@googlemail.com
• London / Mrs. C Y Man / 44-1895-254521 / chuk_yee_man@hotmail.com
• London / Mr. Danny Ejayese / 44-7949798310 / danny_zen@yahoo.co.uk
• Stoke-on-Trent / Mrs. Janet Weller / 44-1782-866489 / j.weller4@ntlworld.com
• Surrey / Mr. C. W. Wo / 44-1293-416698 / stmchwo@hotmail.com
§ Scotland: Edinburgh / Mrs. Annette Lillig / 44-131-666-0319 / lillig2002@yahoo.co.uk
☼ OCEANIA 
* Australia:
• Adelaide / Mr. Leon Liensavanh / 61-8-8332-6192 / leonadelaide@hotmail.com
• Brisbane / Center / briscentre_en@yahoo.com.au
• Brisbane / Mr. Gerry Bisshop / 61-7-3901 6235
• Brisbane / Mrs. Tieng Thi Minh Chau / 61-7-3715-7230 / ctieng_briscentre@yahoo.com.au
• Brisbane / Mr. & Mrs. Yun-Lung Chen / 61-7-3344-2519 / dlch136@hotmail.com
• Canberra / Mr. Hoang Khanh / 61-2-6259-1993 / smcanberra@hotmail.com
• Melbourne / Center / melbsmch@aol.com
• Melbourne / Mrs & Mr Rob Nagtegaal / 61-3-5282-4431 / rosrobery@aol.com
• Melbourne / Mr Phong Minh Tan Do / 61-3-9850-2553 / phongloveme@yahoo.com
• Melbourne / Mr. Alan Khor / 61-3-9857-4239 / ckhor@netspace.net.au
• Mid North Coast / Mr. Eino Laidsaar / 61-2 6550 4455 / goldenagecenter@gmail.com
• Northern Rivers/ Byron Bay / Mr. and Mrs. Jonathan Swan / 61-2 6624 7209 / byronbaycentre@gmail.com
• Perth / Mr. David Robert Brooks / 61-8-9418-6125 / daveb@iinet.net.au
• Perth / Mr. Ly Van Tri / 61-8-9242-2848
• Sydney / Mr. Ly An Thanh / 61-2-9823-8223 / anbinh_sydney@yahoo.com.au
• Sydney / Mrs. Kathy Divine / 61-2- 9891 5609 / universalove22@yahoo.com.au
• Tasmania / Mr. Raymond Dixon / 61-3- 6-2233118 / ray_jule@bigpond.net.au
* New Zealand:
• Auckland / Mrs. Noelyne No Thi Ishibasi / 649-277-9285 / takahide@xtra.co.nz
• Auckland / Mr. Peter Morrin / 64-9-579 2452 / ptr@ihug.co.nz
• Auckland / Mr. Chang Jen-Hor / 64-9-2749298 / changjenhor@yahoo.com
• Christchurch / Mr. Michael Lin / 64-3-343-6918 / nzchchsmch@yahoo.com.au
• Hamilton / Mr. Glen Vincent Prime / 64-211399934 / hamnzcont@yahoo.co.nz
• Nelson / Ms. Sharlene Lee / 64-3-539-1313 / shale@ihug.co.nz
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Poems

http:/ /www.SupremeMaster tv.com

Supreme Master Television

Berita yang Patut Disimak - 
Berita Positif  untuk Dunia yang Lebih Baik

Puisi

Oleh saudari inisiat Aurora, Vancouver, Kanada (Asal dalam bahasa Inggris)

 Bagaimana kita dapat hidup dengan mulia?
Kami tidak ingin terjadi perselisihan lagi.
Tolonglah kami untuk menemukan jalan,
Itulah yang dikatakan para mahluk hidup.
 

Banyak jiwa yang merindukan
Pencapaian yang lebih tinggi
Suasana surgawi
Yang terasa begitu dekat.

 

Hadiah teragung
Untuk  terangkatnya manusia
Supreme Master Televisi untuk semua
Inilah panggilan Tuhan.
 

Banyak cara yang membahagiakan
Untuk berbagi keagungan Tuhan.
Pesan kasih dari Guru
Tersebar di bumi dari langit.
 

Supreme Master Televisi telah 
mengangkasa
Begitu menyenangkan.
Jangan menunggu!
Semoga semua terangkat.



http:/ /www.SupremeMaster tv.com

Supreme Master Television

Berita yang Patut Disimak - 
Berita Positif  untuk Dunia yang Lebih Baik

Elevation of the Soul

DVD Terbaru Maha Guru Ching Hai

CD Terbaru Maha Guru Ching Hai

Peningkatan Rohani

DVD-740 (Disampaikan dalam bahasa Inggris dengan
 23 pilihan bahasa)
 Belajar untuk Hidup dalam Damai 
Meditasi kelompok    di Center Florida, Amerika Serikat, 11 Mei 2002

      Pokok Bahasan
:Telah dikatakan bahwa Tingkatan Guru berarti kasih tanpa pamrih. Kita 
akan mempunyai kesadaran yang lebih mendalam mengenai kasih Guru 
setelah mendengarkan cerita tentang bagaimana Beliau menyelamatkan 
seekor tupai. Sambil mengulas tentang bagaimana cara burung-burung 
dan anjing-anjingNya hidup berdampingan, dan saling berbagi satu sama 
lainnya, Guru menyesali bahwa kita sebagai manusia lebih lambat saat 

mempelajari cara untuk mengasihi. Ini adalah suatu masalah yang patut direnungkan. Juga, dalam 
keadaan yang berbeda, bagaimana kita membedakan apakah ini merupakan pikiran negatif yang 
ditimbulkan oleh pikiran atau suatu instuisi yang datang untuk memperingatkan kita tentang suatu 
hal? Guru mengucapkan kata-kata berikut untuk para rekan inisiat: “Setiap Orang Suci mempunyai 
masa lalu. Sekarang kita sedang memecahkannya, jadi segalanya terjadi dalam mimpi, agar tidak ada 
jejak yang tertinggal dari karma ini dan agar kita bisa meningkatkan diri kita sendiri.”

Untuk memesan publikasi Guru secara online, silakan kunjungi Celestial Shop: http://www.theCelestialShop.com
Eden Rules: http://www.EdenRules.com

Atau hubungi: The Supreme Master Ching Hai International Association Publishing Co., Ltd., Taipei, Formosa Tel: (886) 2-87873935 / Fax: (886) 2-87870873 E-mail: smchbooks@Godsdirectcontact.org
ROC Postal Remittance Account No.: 19259438 (for Formosa orders only) Postal Account: The Supreme Master Ching Hai Publishing Co., Ltd.

Silakan kunjungi toko buku di website kami untuk mendownload katalog kami dan ringkasan dari daftar isi publikasi Guru yang terbaru:
http://www.smchbooks.com/ (Bahasa Inggris dan China)

CD-CG15 (Disampaikan dalam bahasa China)
Apa Tujuan dari Menjadi Biarawan atau Biarawati? 
Meditasi Kelompok di Hsihu, Formosa, 25 Desember 1988
Pokok Bahasan:

Apa tujuan dari menjadi seorang praktisi biarawan? Guru dengan 
sangat jelas menguraikan masalah ini. Sama seperti orang yang 
bergabung dengan kesatuan tentara untuk melayani negeri 
mereka, kita menjadi praktisi biarawan untuk melayani umat 

manusia dan seluruh dunia. Lebih lanjut, seorang Buddha datang untuk melayani semua Ciptaan 
dan alam semesta. Kadang para Buddha, Para Suci, dan para Malaikat bisa meletakkan cobaan atau 
rintangan dalam perjalanan spiritual kita. Bagaimana kita mengatasinya? Orang-orang baru dalam 
latihan spiritual kadang bisa menjadi ragu, frustrasi, atau kritis. Guru mengingatkan kita untuk 
menghindari hal ini sebanyak mungkin. Setelah beberapa waktu, barangkali dua atau tiga hari, atau 
dua atau tiga tahun, pandangan kita akan berubah secara menyeluruh.


