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Kalian seharusnya melakukan lebih banyak Meditasi Quan Yin. Saya melihat kebanyakan dari kalian hanya duduk dan lebih 
banyak melakukan Meditasi Cahaya, dan tidak melakukan Meditasi Suara. Suara dapat membuat Anda lebih nyaman 

dan mengurangi rasa sakit, bahkan secara fisik. Ketika kalian mensuplainya ke dalam tubuh, maka itu akan mengisi ulang 
energi kalian. Kebanyakan energi hilang karena faktor luar. Ketika kalian duduk dengan posisi Quan Yin, maka kalian akan 
mendaur ulang. Kalian menarik semua energi dari dalam dan tidak terlalu banyak yang hilang keluar. Jadi, salah satu alasan 
dari menyilangkan kaki adalah untuk menyimpan energi.

Jika kalian mengerti tentang sihir putih, maka mereka akan menyarankan kita untuk melakukannya seperti itu. 
Mereka bahkan bukanlah seorang yogi atau sejenisnya. Salah satu perlindungan yang digunakan sihir putih adalah ketika 
mereka merasakan atau melihat beberapa aura atau energi buruk dari orang lain yang duduk di depan mereka, maka mereka 
langsung menyilangkan kaki dan tangan jika bisa. Jadi, ini sebenarnya merupakan sesuatu yang alami ketika kalian merasa 
tidak ingin bicara dan ingin menunjukkan sifat bertahan. Kalian akan menyilangkan tangan juga. Itu sejenis penutup dalam. 
Dan ketika kalian merasakan kasih, ketika kalian ingin menyapa seseorang dengan segenap hati, maka kalian akan langsung 
membuka lengan dengan posisi tanpa pertahanan, dengan terbuka. Tetapi ketika kalian merasa bosan atau kalian tidak 
menyukai seseorang, maka kalian akan cenderung menyilangkan lengan. Ini memang begitu.

Jadi bahkan jika kalian tidak tahu mengapa kalian menyilangkan kaki, itu juga bagus. Dan Quan Yin menyimpan 
energi lebih banyak dan sangat baik untuk fisik serta yang lainnya. Tetapi jika kalian merasa lelah, tentu saja kalian bisa 
meregangkan kaki kalian sedikit. Selama kalian bisa bermeditasi dengan baik dan memasuki samadhi, maka itu sudah baik. 
Posisi tidaklah sepenting itu. Hanya secara fisik, itu juga membantu menyimpan energi fisik. Dan itu juga membantu Anda 
hidup lebih baik dan sehat. Pada pagi hari, atau ketika Meditasi Quan Yin, jika kalian melihat ke cermin, maka kalian akan 
melihat diri Anda dengan wajah kemerahan yang bersih dan mata yang jernih.

Ketika kalian melakukan Quan Yin sejenak, lalu melihat ke cermin, maka kalian akan terlihat seperti baru saja 
memperbaharui kulit Anda. Kalian merasa berbeda dan juga terlihat berbeda. Kalian terlihat lebih cerah dan halus, kalian 
bercahaya setelah beberapa saat melakukan Quan Yin dan Meditasi Cahaya, tetapi Quan Yin lebih terlihat jelas. Ketika kalian 
bermeditasi sendiri dengan Quan Yin, lalu kalian pergi ke kamar mandi dan berkaca, maka kalian akan terlihat berbeda. Kulit 
kalian akan terlihat baru, lebih lembut, dan berkilau kemerahan, kalian bahkan tidak memakai bedak berwarna sebelumnya. 
Dan mata Anda bergemilau! Selain itu, ini adalah beberapa teknik yang sangat membantu; mereka membantu kalian untuk 
tetap muda.

Meditasi Quan Yin 
Membantu

Memperbaharui Diri Kita



 BERITA 188

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 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. 

Published: 13 Agustus, Tahun Emas 4 (2007)
Berdiri: Agustus 1986
Diterbitkan oleh: The Supreme Master Ching Hai 
International Association 
Penerbit: Hsieh Hsin-Lin

Pesan Kecil:
Dalam pembicaraan mengenai Tuhan, atau Adi-Insani, 
Guru menginstruksikan agar kita menggunakan istilah 
muasal nir-kelamin 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 Maha Guru Ching Hai dipublikasikan di 
Internet dalam berbagai bahasa: Au Lac, China (dalam 
versi tradisional dan versi yang disederhanakan), Inggris, 
Prancis, Jerman, Indonesia, Jepang, Korea, Mongol, 
Spanyol, Portugis, dan Thai. Silakan mengacu ke “Situs 
WWW Quan Yin” untuk majalah Berita yang berkaitan 
dengan situs web.
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       Kasih Guru Memancar 
di Pekan Raya Buku Surabaya 2007

Oleh saudari inisiat Anna Rahmawati, Surabaya, Indonesia (Asal dalam bahasa Indonesia)

[Surabaya] Pada tanggal 28 Mei 2007 (Tahun Emas 4), Center Surabaya 
berpartisipasi dalam Pekan Raya Buku 2007 yang diselenggarakan oleh 
IKAAPI (Asosiasi Penerbit Indonesia), yang diikuti oleh lusinan perusahaan 
penerbit buku lokal. 

Kami menyiapkan tempat duduk untuk para pengunjung agar dapat 
menyaksikan video Guru dengan baik dan memasang spanduk-spanduk yang 
bertuliskan pesan-pesan Cara Hidup Alternatif dari Guru di sekitar tempat 
acara untuk menekankan pentingnya paham vegetarisme. Di luar dugaan, 
pengunjung vegetarian yang mendatangi stan kami membludak. Beberapa 
di antaranya menjadi vegetarian karena alasan kesehatan, karena menganut 
agama Kristen Advent, dan beberapa yang lainnya  karena mengikuti tradisi 
Jawa yaitu pola hidup sederhana dan menghindari pembunuhan. 

Pada hari pertama acara, ada seorang pengunjung yang membawa 
selebaran Cara Hidup Alternatif kemudian menyempatkan diri menyaksikan video Guru sebelum dia 
pulang ke rumahnya. Dua hari kemudian dia datang kembali dan memberitahukan kami bahwa ia telah 
menjadi seorang vegetarian! Ia menyatakan kekagumannya atas ide-ide spiritual yang ada pada brosur 
dan berkata bahwa ia bermaksud untuk mengikuti ajaran-ajaran Guru. Untuk membantu orang-orang 
agar mengetahui  lebih banyak tentang Metode Quan Yin, kita juga menyebarkan  buku kecil yang 
berisikan Pertanyaan yang Sering Muncul (Frequently Asked Question ) dari situs Quan Yin.

Pada hari kedua, lusinan orang yang berumur belasan tahun mengunjungi stan kami, mereka 
membaca selebaran dan buku-buku dengan penuh rasa penasaran dan riang gembira, serta berseru 
dengan  keras: ”Wah, saya tidak percaya bahwa Einstein ternyata seorang vegetarian!” “Saya kagum 
bahwa banyak sekali orang terkemuka di dunia ini yang vegetarian.”

Sampul buku kecil dari “FAQ 
Meditasi Cahaya dan Suara”

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.

Indonesia
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Menu Vegetarian di Sekolah Menengah Busan Korea
Oleh Grup Berita Busan (Asal dalam bahasa Korea)

[Busan] Saudari sepelatihan Kim, seorang Guru dari Sekolah Menengah Kummyung di Busan, 
selalu memikirkan cara untuk menjalankan tindakan kasih dan kemurahan hati Guru serta 
membantu teman-temannya agar menyadari bahwa diet vegetarian selain dapat menyediakan 
gizi yang seimbang, menjalankannya pun tidaklah sulit. 

Dia mendapat izin dari kepala sekolah untuk mengadakan pesta makan prasmanan 
vegetarian bagi para guru. Pada siang hari, 12 Juli, Tahun Emas 4 (2007), pesta makan prasmanan 
vegetarian disiapkan di ruang makan murid dari Sekolah Menengah Kummyung dengan 
pertolongan dari beberapa inisiat dari Busan. Guru-guru dikejutkan oleh kelezatan masakan 
vegetarian dan bertanya pada saudara-saudari sepelatihan yang melayani bagaimana membeli 

bahan-bahan dan memasak makanan vegetarian. Ketika saudari 
Kim memberitahu mereka bahwa diet vegetarian adalah cara 
hidup sehat, panjang umur dan konsumsi dengan cinta kasih, 
guru-guru bertepuk tangan menyetujui. 

Kami berterima kasih kepada Guru atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk 
menyebarkan ajaran kasih dan welas asih-Nya. Kami mempunyai pengalaman yang sangat baik dan 

merasakan berkah Guru selama pameran.

Korea
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Rumah Baru yang Indah untuk Center Gwangju
Oleh Grup Berita Gwangju (Asal dalam bahasa Korea)

[Gwangju] Pada tanggal 17 Juli, Tahun Emas 4 (2007), para inisiat Gwangju merayakan pembukaan 
Center mereka yang baru, sebuah rumah indah berwarna putih yang berlantai dua yang dibangun 
dengan swadaya mereka sendiri. Dengan pengaturan Guru, Center terletak dekat dengan jalan kereta 
api bawah tanah, sehingga memudahkan bagi setiap orang untuk mendatanginya. Karena dikelilingi 
oleh pemandangan alam yang indah, para inisiat pun dapat bermeditasi dengan baik dan tenang.

Center di Gwangju ini adalah center pertama yang dimiliki oleh para inisiat, dan oleh 
karena itu banyak para inisiat dari berbagai pelosok yang datang untuk merayakan peristiwa yang 

menyenangkan ini. Lantai pertama Center akan digunakan 
untuk seminar video dan perpustakaan spiritual bagi warga kota, 
sedangkan lantai dua dipergunakan untuk ruangan meditasi.

Kami berterima kasih kepada Guru atas Center yang 
indah ini.

Hong Kong

Berbagi Pesan Guru di Pekan Raya Buku
Oleh Grup Berita Hong Kong (Asal dalam bahasa China)

[Hong Kong] Rekan-rekan inisiat setempat mencurahkan seluruh perhatiannya guna menyukseskan 
keikutsertaan mereka pada Pekan Raya Buku Hong Kong yang ke-18, yang diselenggarakan di Pusat 
Konvensi dan Eksibisi Hong Kong dari tanggal 18 hingga 24 Juli, Tahun Emas 4 (2007). Peristiwa 
Tahunan ini menampilkan tema “Hong Kong Membaca”, yang telah menarik minat dari banyak 
pengunjung hingga mencapai 760.000 orang, suatu jumlah yang belum pernah dicapai sebelumnya.

Sehari sebelum Pekan Raya Buku, kami memasang iklan terkini dari Supreme Master 
Television dan memperkenalkan penerbitan buku Guru yang baru pada AM730, sebuah surat kabar 
harian umum setempat. Selama pameran, ratusan dari ribuan pengunjung Pekan Raya menghampiri 
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dan mengunjungi stan kami. Kami menyebarkan 50.000 foto copy buku memasak vegetarian, 50.000 
selebaran Supreme Master Television, 6.000 tas belanja bertuliskan Cara Hidup Alternatif, beberapa 
ribu map dokumen, dan 10.000 lebih pembatas buku yang berisikan puisi dan lukisan Guru. Banyak 
yang menyatakan ketertarikannya setelah membaca atau menyaksikan media yang berisikan ajaran 
Guru, seperti pengenalan terhadap Supreme Master Television, publikasi-publikasi Guru, atau ceramah 

Guru dalam bentuk DVD. Mereka ingin tahu lebih 
banyak tentang kelompok kita, Metode Quan 
Yin, dan gaya hidup vegetarian. Beberapa orang 
menyatakan bahwa mereka akan mengikuti diet 
vegetarian, sementara yang lainnya mengatakan 
bahwa mereka berkeinginan untuk belajar meditasi 
Metode Kemudahan.

Center Hong Kong juga memamerkan 
buku-buku Guru yang baru, Anjing-anjing dalam 

Hidupku dan Kesadaran tentang Kesehatan. 
Selama pengenalan buku-buku, pembawa 
acara menjelaskan hubungan diet vegetarian 
dengan kesehatan jiwa, tubuh, dan pikiran. 
Banyak pengunjung  yang terkesan dengan 
pengetahuan Guru yang amat luas serta ide-
Nya yang sangat cemerlang. Ketika kami 
memperkenalkan buku dengan anjing-
anjing kesayangan-Nya, kegembiraan dan 

gelak tawa memenuhi seisi ruangan. Setelah peristiwa selesai, 
kami menyediakan makanan vegetarian ringan untuk memenuhi 
kebutuhan jasmani dan rohani dari para pengunjung.

Berbagi Pesan Welas Asih 
di Expo Air dan Hewan Kesayangan

Oleh Grup Berita Taipei (Asal dalam bahasa China)

[Taipei] Dari tanggal 20-23 Juli, Tahun Emas 4 (2007), Expo Taipei 2007 tentang Hewan Kesayangan 
yang hidup dalam air diadakan di Pusat Perdagangan Internasional Taipei. Rekan-rekan inisiat dari Center 
Taipei ikut serta dalam Expo tersebut untuk menyebarkan brosur Supreme Master Television. Brosur yang 
terdiri dari 10 halaman meliputi berbagai topik, termasuk sebuah artikel yang berjudul “Yang Bahagia dan 
Sehat adalah Anjing-anjing Vegetarian”, yang sangat selaras dengan tema Expo.

Rekan-rekan inisiat menyebarkan brosur-brosur kepada peserta yang datang khusus untuk 
mempromosikan makanan vegetarian hewan kesayangan mereka, agar semua hewan-hewan lainnya 

Formosa
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Slovakia

Pemberitahuan tentang Supreme Master Television-
Disambut dengan Gembira oleh Kalangan Media

Oleh saudara inisiat Roman, Zilina, Slovakia (Asal dalam bahasa Slovakia)

[Zilina] Center Zilina di Slovakia telah memuat pemberitahuan tentang kehadiran Supreme Master 
Television di berbagai surat kabar dan majalah dalam beberapa bulan terakhir ini. Di bulan Juni, Juli, 
dan Agustus, Tahun Emas 4 (2007), atas kebaikan majalah “The Traveler” (sebuah majalah beroplag 
besar khusus untuk wisatawan), sebuah artikel tiga halaman penuh yang dikombinasikan dengan 

pemberitahuan tentang kehadiran  Su-
preme Master Television telah dimuat 
pada majalah tersebut. Pemberitahuan 
yang sama  juga dimuat pada “Eurotele-
vision” (mengenai program-program 
televisi), dan surat kabar “New Time -   
Saturday” (yang memiliki sirkulasi ter-
besar di Slovakia). Karena kita merupa-
kan sebuah organisasi yang tidak mencari 
keuntungan, maka mereka memberikan 
kita diskon khusus atas semua artikel yang 
dimuat tersebut.

Terima kasih banyak kepada “The 
Traveler” yang telah memuat artikel dan 
pemberitahuan tentang kehadiran Supreme 
Master Television dalam beberapa bulan 
terakhir ini.

juga dapat menikmati makanan vegetarian bergizi dan seimbang. Pada hari kedua, rekan-
rekan inisiat memberikannya publikasi Guru yang terkini, yaitu “Anjing-anjing dalam 
Hidupku”. Setelah terinspirasi 
oleh pesan dalam buku, peserta 
pameran bertanya lebih lanjut 
tentang brosur Supreme Master 
Television dengan maksud agar 
ia dapat berbagi dengan keluarga 
dan teman-temannya.

Berikut adalah salah satu dari tiga artikel yang menjelaskan 
keuntungan dari vegetarisme serta tokoh-tokoh terkemuka 
yang bervegetarian baik di masa kini maupun masa lampau. 
Artikel kedua memberikan pengertian singkat tentang Metode 
Meditasi Quan Yin dan Supreme Master Ching Hai. Yang ketiga 
menjelaskan program-program menarik dan informasi penting 
tentang Supreme Master Television.
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Inggris

Retret Quan Yin Italia yang Pertama!
Oleh Grup Berita Italia (Asal dalam bahasa Inggris)

[Pescara] Akhirnya, para praktisi Italia bertemu untuk pertama kalinya untuk retret 2 hari pada akhir minggu 
pertama di bulan Juli, Tahun Emas 4 (2007) di Pescara, Italia. 

Inisiat datang dari utara, selatan, timur, barat, serta dari kota-kota kecil dan kota-kota besar 

Italia

Kegiatan Memasak Makanan Vegetarian Memasuki Sekolah
di Inggris

Oleh Grup Berita Surrey (Asal dalam bahasa Inggris)

[Surrey] Para anggota Asosiasi sangat bergembira mendapatkan undangan untuk ikut serta dalam 
demonstrasi memasak makanan Vegetarian China dalam rangka Hari Minggu bagi Sekolah Internasional 
yang merupakan salah satu mata pelajaran pendidikan anak-anak di St. John, sekolah menengah Baptis di 
Inggris. Sekelompok pelajar yang berjumlah 18 orang yang berusia antara 13 dan 14 tahun ikut mengambil 
bagian dalam program memasak dan membuat roti vegetarian.

Dalam pelajaran memasak, para pelajar dibimbing dan diperagakan cara memasak secara detil 
setahap-demi setahap. Mereka sangat berminat terhadap setiap tahapan pengolahan, dan menunjukkan 
semangat yang tinggi serta kegembiraan yang luar biasa dalam keseluruhan sesi itu. Setelah sesi berakhir, 
mereka tidak sabar menunggu untuk mencicipi masakannya sendiri. Mereka menyatakan betapa lezatnya 
rasa roti vegetarian musim semi itu. Salah seorang anak laki-laki berseru, “Saya tidak suka makan sayur, 
tetapi saya sangat menyukai roti vegetarian musim semi ini!” Kepala Teknologi Makanan berkomentar 
bahwa pelajaran ini sangat baik. Tanggapan yang sangat positif itu sungguh sangat membesarkan hati.  
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    Berbagi Cara Hidup yang Mulia
         Oleh Grup Berita Georgia (Asal dalam bahasa Inggris)

[Georgia] Pada tanggal 14 dan 15 Juli, Tahun Emas 4 (2007), Center Georgia berpartisipasi dalam Festival 
Asia tahunan di Kebun Raya Atlanta dan menyajikan resep vegetarian buatan rumah dari berbagai negara. 
Setiap tahun pada bulan Juli, untuk lima tahun terakhir ini, Center Georgia mempersembahkan waktu dan 
cinta kasih mereka untuk menyebarkan manfaat dari diet vegetarian yang welas asih, demikian pula ajaran 
mulia Guru. 

Banyak dari orang-orang yang lewat merasa 
senang ketika mereka mempelajari bahwa masakan 
vegetarian bisa begitu lezat dan menyehatkan. 
Banyak anak-anak yang tergerak hatinya untuk 

seperti Bologna, Roma, dan Palermo. Pada akhirnya para praktisi yang penuh pengabdian dapat bertemu, 
bermeditasi bersama, serta merasa menjadi ”Famiglia” Quan Yin Italia. Kenyataan bahwa kami semua 
sangat jauh sehingga tidak dapat berkumpul untuk meditasi kelompok setiap minggu menjadikan acara 
tersebut bahkan lebih berarti. 

Kami bermeditasi, menonton video-video Guru, makan masakan vegetarian organik setempat, 
serta menghabiskan waktu yang berharga untuk mendiskusikan bagaimana kami dapat melakukan yang 
terbaik untuk menyebarkan ajaran-ajaran Guru dalam bentuk seminar video. Kami juga membicarakan 
tentang Supreme Master TV, reaksi dari para pemirsa Italia, serta bagaimana mempromosikan Supreme 
Master TV dengan cara yang paling efektif dan efisien dalam hal biaya di kota tempat tinggal kami masing-
masing. 

Pada akhir retret tersebut, kami kembali ke rumah kami dengan 
tumpukan brosur Cara Hidup Alternatif, Supreme Master TV, buku 
contoh, dan salinan dari buku Aku Datang untuk Membawamu Pulang 
dalam bahasa Italia. Semuanya itu disebarluaskan di tempat tinggal kami 
dengan maksud untuk menyirami benih yang telah Guru tanam kembali 
pada tahun 1999 selama Tour Ceramah Eropa.

Dengan kegembiraan, kepuasan, dan peningkatan yang besar 
selama retret 2 hari tersebut, kami memutuskan untuk menyelenggarakan 
acara lain yang sama di beberapa bulan mendatang.

Grazie Maestra (Terima kasih Guru) untuk kesempatan yang 
sangat indah ini.

AS
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Lintasan Peristiwa

mencoba gigitan pertama mereka pada gorengan vegetarian, dan salah satunya hanya bisa tersenyum 
ketika menyaksikan wajah orang tua mereka yang berseri-seri. Para inisiat menyebarkan buku contoh 
Guru, brosur Supreme Master TV, dan Cara Hidup Alternatif. Beberapa pengunjung menanyakan tentang 
metode Meditasi Kemudahan dan ingin menyebarkan ajaran vegetarian kepada anggota keluarga mereka. 
Karena hari cepat berlalu, saudara-saudari sepelatihan tidak dapat percaya ada banyak makanan yang telah 
terjual. Dengan kasih Guru, festival tersebut telah menghasilkan lebih banyak uang dibandingkan festival 
tahun sebelumnya. Center Georgia berencana untuk mempergunakan uang ini untuk mempromosikan 
Cara Hidup Alternatif dan Supreme Master TV. Pada akhir festival tersebut, para inisiat dan semua orang 
pulang dengan jiwa yang optimis, mereka senang dapat membantu dan menyebarkan keuntungan dari 
menjalani cara hidup yang mulia dan menyehatkan.

Membawa Kasih Guru ke Festival
Oleh Grup Berita Indiana (Asal dalam bahasa Inggris)

[Fort Wayne] Dari tanggal 14 - 22 Juli, Tahun Emas 4 (2007), Fort Wayne di Indiana, Amerika Serikat, 
menjadi tuan rumah Festival Tiga Sungai tahunan – satu dari festival terbesar di Indiana, dengan perkiraan 
peserta 500.000 orang. 

Para anggota Asosiasi dari Indiana, Kentucky, Ohio, dan Illinois mengambil keuntungan dari 
kesempatan besar ini dan mendirikan dua stan untuk acara dua minggu tersebut. Foto, lukisan, DVD, CD, 
dan buku Guru Ching Hai dipajang di stand dan anggota Asosiasi juga mempromosikan Supreme Master 
TV, menyebarkan pamflet dan tas bahu Cara Hidup Alternatif bersama dengan informasi lain tentang ajaran 
vegetarian. Program TV dari Supreme Master TV ditayangkan untuk dinikmati oleh semua pengunjung 
stan dan anak-anak diberikan balon gas yang bertuliskan alamat website stasiun TV ini. Sebagai tambahan, 
dua anggota muda Asosiasi mengenakan kostum Pluto dan seekor babi yang menarik perhatian anak-anak 
dan orang dewasa. 

Banyak tamu yang berhenti untuk mengagumi foto Guru Ching Hai yang indah dan tampak 
hidup. Banyak juga yang menanyakan tentang diet vegetarian, serta program-program positif dalam 
Supreme Master TV.

Anggota Asosiasi merasa gembira dan sangat berterima kasih kepada Guru karena memberikan 
mereka kesempatan untuk membantu para saudara saudari lainnya di luar sana untuk menemukan Tuhan 
di masa depan.
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Oleh Grup Berita Boston (Asal dalam bahasa Inggris) 

[Massachusetts] Untuk menerapkan ajaran Guru dalam aktivitas sehari-hari, pada tanggal 14 dan 15 Juli, 
Tahun Emas 4 (2007), Center Boston menyelenggarakan dua pelajaran, yaitu CPR dan Pertolongan Pertama 
kepada Orang Dewasa dan Anak-anak. Kelas yang mengacu pada video tersebut diatur secara profesional 
oleh instruktur Palang Merah yang berkualitas dan berpengalaman, yaitu seorang saudara sepelatihan 
yang juga merupakan mahasiswa Institut Teknologi Massachusetts. Dalam suasana yang rileks, saudara 
saudari sepelatihan kita dengan hati-
hati mempraktikkan berbagai teknik 
untuk menyelamatkan hidup. Kami 
menyadari bahwa pengetahuan dan 
keterampilan CPR serta Pertolongan 
Pertama sangat praktis dan 
menguntungkan, namun tidak mudah 
dipelajari. Pada akhir kelas, instruktur 
memberikan umpan balik tentang 
apa yang kami pelajari dengan ujian 
yang sederhana. Secara keseluruhan, 22 saudara saudari sepelatihan mendapatkan sertifikat lulus. Kami 
menyemangati setiap orang untuk belajar CPR untuk digunakan dalam keadaan darurat.

Mengambil Setiap Kesempatan untuk Belajar 

Kanada

Perkemahan Moomba Yogathon
Oleh Grup Berita Vancouver (Asal 
dalam bahasa Inggris)

[Vancouver] Kata “Moomba” diambil 
dari sebuah kata Australia aborigin yang 
berarti “Penduduk yang bersenang-
senang bersama.” Itulah sebenarnya 
yang terjadi dalam suatu acara amal yang 
diselenggarakan di Stadium Thunderbird 
di Vancouver, Kanada, pada tanggal 21 
Juli, Tahun Emas 4 (2007) atas nama 
anak-anak yang terjangkit HIV/AIDS. 
Saudara-saudari sepelatihan dari Center Vancouver datang untuk 
mengambil bagian dalam acara yang berharga ini untuk menyebarkan 
berita baik tentang Supreme Master TV serta Metode Quan Yin.

Sangat mengejutkan, ketika kami menyatakan alasan kedatangan 
kami kepada seorang pengatur acara tersebut, dia menawarkan kami untuk 
mengikutsertakan selebaran Supreme Master TV kita dalam tas hadiah 
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[Calgary] Parade Stampede Calgary yang juga dikenal sebagai 
“Pertunjukan Luar Ruangan yang Terbesar di Bumi”, merupakan 
acara ragam budaya yang spektakuler yang diselenggarakan setiap 
tahunnya di Calgary, Alberta, Kanada. Pada tanggal 6 Juli, Tahun 
Emas 4 (2007), sekitar 350.000 orang menyaksikan prosesi dari 
parade tersebut yang diikuti pertunjukan marching band penduduk 
asli Amerika India dalam kereta yang bergambar kuda, cowboy dan 
cowgirl di atas punggung kuda, dan kendaraan hias yang didekorasi 
dengan indah.

Saudara saudari sepelatihan dari Center Calgary dan 
Vancouver mengambil kesempatan ini untuk membagikan pamflet 
Cara Hidup Alternatif dan berita Supreme Master TV. Banyak orang 
yang berseru ”Vegetarian!” ketika mereka melihat rompi Supreme 
Master kita yang berwarna kuning. Mereka seolah-olah mengingat 
kami dari tahun sebelumnya atau mungkin mengenali kami dari 
banyak pengumuman koran dan majalah kita.

Seorang pria dengan sukarela membagikan pamflet Cara 
Hidup Alternatif karena dia ingin memperkenalkan ajaran vegetarian 
kepada masyarakat umum. Kami memberinya beberapa pamflet dan 
mengundangnya untuk mengunjungi website kita untuk menyaksikan 
acara-acara Supreme Master TV untuk informasi yang lebih banyak. 
Ada seorang pria yang mengajukan banyak pertanyaan spiritual dan 
meminta informasi Center Calagry.

Banyak orang yang datang kembali untuk mengambil 
lebih banyak selebaran atau informasi. Tiga orang wanita meminta 
selebaran tambahan, dan mereka pada saat itu sedang mencoba untuk menjadi vegetarian. Mereka juga 
mengatakan bahwa mereka akan menyaksikan pertunjukan memasak Supreme Master TV yang disiarkan 
secara online.

yang dibagikan kepada semua orang yang datang ke yogathon tersebut. Bahkan, cuaca seperti berbalik 
untuk membuat acara ini lebih menyenangkan dan menarik dengan seribu orang yang tetap dalam postur 
yoga mereka dalam hujan, sementara suatu grup musik memainkan musik instrumental yang indah untuk 
menyemangati setiap orang untuk mengalir dalam nada bersama-sama.

Program yoga 108 menit tersebut dikoreografi oleh suatu tim pengajar yoga yang profesional. 
Masing-masing mengambil giliran untuk mengarahkan para yogi melalui kemampuan mereka. Ini 
didesain untuk anak muda, orang tua, pemula, dan ahli, sehingga setiap orang akan memiliki waktu 
untuk melakukannya. Adalah suatu kegembiraan besar untuk bertemu dengan begitu banyak orang yang 
berpikiran spiritual dan mempunyai maksud yang luhur seperti itu.

Berbagi Keuntungan Diet Vegetarian 
di Calgary 
Oleh Grup Berita Calgary (Asal dalam bahasa Inggris)
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Laporan tentang Ceramah Video Arequipa 
Oleh saudara sepelatihan Julio Cardenas Pelizzari, Arequipa, Peru (Asal dalam bahasa Spanyol)

[Arequipa] Karena Negara Peru baru ditimpa kerusuhan sosial, maka suatu ceramah video yang 
bertujuan untuk berbagi ajaran-ajaran Guru tentang welas asih dan pencerahan datang tepat pada 
waktunya bagi penduduk kota tersebut. 

Saudara saudari sepelatihan di Arequipa, kota terbesar 
kedua di Negara Peru, telah memutuskan untuk menyelenggarakan 
acara tersebut pada tanggal 19 Juli, Tahun Emas 4 (2007). Menurut 
rencana yang lama, kami hanya menemukan bahwa pengaturan kami 
berada dalam keadaan bahaya karena ada upaya menarik pasukan. 
Setelah menyebarkan pamflet-pamflet dan mengiklankan ceramah 
tersebut sebanyak 2 kali melalui radio, kami sadar bahwa akan 
sulit untuk mengulangi proses tersebut. Kami kemudian berdoa dan 
meletakkan segalanya ke tangan Tuhan. Sebagai hasilnya, serangan 
dihentikan dan kota kembali normal. Keadaan ini membuat kami dapat 
menyelenggarakan acara 2 hari tersebut seperti yang direncanakan.

Peserta seminar menerima buku contoh “Kunci Pencerahan 
Seketika” begitu pula kalender saku dan bulpen yang memajang 
informasi tentang Supreme Master TV. Acara tersebut menarik peserta 
dan puji syukur kepada Tuhan karena telah mengangkat planet kita 
sehingga sebagian besar peserta mendapatkan pengelihatan batin yang 
baik ketika mempelajari Meditasi Metode Kemudahan. 

Ceramah tersebut memberikan pencerahan kepada para tamu 
untuk membawa perubahan ke jalan yang damai. Kami menyadari 
bahwa jika kita ingin agar masyarakat dan dunia berubah, maka kita 
harus memulai dari diri kita sendiri dengan mengembangkan kualitas 
batin kita untuk mengatasi banyak permasalahan yang muncul.

Terima kasih Guru atas pengaturan-Mu serta memberikan kami kesempatan untuk berbagi 
pesan perdamaian-Mu yang welas asih dan mencerahkan.

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

Peru

Lintasan Peristiwa

14    Majalah Berita Maha Guru Ching Hai No. 188



Selingan Spiritual

Kontak Tuhan Langsung—
Situs Internet Asosiasi Internasional Maha Guru Ching Hai: 

http://www.Godsdirectcontact.org.tw/eng/links/links.htm

Portal ini menyediakan alamat-alamat situs Quan Yin dalam berbagai bahasa, juga akses 24-Jam ke Su-
preme Master Televisi. Anda juga boleh undu buku contoh Kunci Pencerahan Seketika edisi multi bahasa, 

undu majalah atau berlangganan Majalah Berita Maha Guru Ching Hai dalam bentuk buku elektronik, cetakan, 
atau langsung membuka isi situs.

Situs WWW Quan Yin

Oleh saudari inisiat Joy, Formosa (Asal dalam bahasa China) 

Meditasi Kelompok yang Menakjubkan di Hsihu 
 

Selama seminggu, saya terus menanti meditasi kelompok hari Minggu di Hsihu untuk menikmati 
waktu meditasi yang indah dengan ketenangan yang sejuk dari hutan bambu. Gemercik Sungai 

Nektar membuat saya merasa segar kembali dan sejuk di musim panas yang terik. Pohon banyan 
dan cemara telah menenangkan tubuh serta pikiran saya ketika saya duduk di Ruang Meditasi 
Hutan. Bunga-bunga yang bermekaran serta tempat duduk meditasi yang diatur dengan baik di 
Taman Internasional selalu menyenangkan mata semua orang di akhir sesi meditasi. 

Kekuatan meditasi kelompok benar-benar luar biasa. Kadang selama meditasi, Tuhan 
melingkupi saya ke dalam lingkar Cahaya yang besar. Kadang setelah beberapa detik bermeditasi, 
tiba-tiba meditasi kelompok sudah selesai. Itu karena saya masuk samadhi. Guru baru-baru ini 
datang kembali ke Formosa selama Tahun Baru Imlek dan telah memberkahi setiap sudut Hsihu. 
Ketika saya berjalan di sekitar ashram, saya dapat merasakan getaran kasih-Nya di udara. Seluruh 
tanaman tumbuh dengan bahagia yang membuat kita begitu rileks dan puas. Setelah meditasi, 
saya begitu dipenuhi dengan kegembiraan. Kadang saya tidak dapat menahan untuk bersenandung 
dalam lagu. Salah satu hal favorit saya adalah retret dua hari setiap bulannya. Saya dapat merasakan 
atmosfer yang begitu damai di atas udara. Ketika saya melihat semua saudara dan saudari berlatih 
begitu rajin, saya mengatakan kepada diri saya untuk lebih rajin juga. 

Tempat pameran memajang berbagai karya seni Guru yang indah seperti lukisan, 
perhiasan surgawi, kipas, dan busana surgawi SM. Pancaran kilaunya membuat kita tak mau 
pergi. Pada saat makan siang, saya melihat banyak keluarga yang datang ke meditasi kelompok 
bersama. Anak-anak vegetarian menunjukkan senyum mereka yang bahagia dan sehat. Selain itu 
banyak juga yang bersantai di tempat tidur gantung di Sungai Nektar. Setiap orang terlihat sangat 
bahagia dan terpuaskan. Pemandangan ini sudah tentu akan menyejukkan hati semua orang. Kami 
begitu berterima kasih kepada Guru atas kasih dan rahmat Beliau yang telah memberi suasana 
surgawi kepada kita semua.
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The beautiful Camila (center) holding 
the Award, surrounded by members of 
her dedicated team.

Supreme Master Television
Pos-el: Info@SupremeMasterTV.com
Tel: 1-626-444-4385 / Fax: 1-626-444-4386
http://www.suprememastertv.com/

Perjalanan Melalui Alam Estetis
Kaset Video Acara TV
Pos-el: TV@Godsdirectcontact.org

The Supreme Master Ching Hai 
International Association Publishing 
Co., Ltd., Taipei, Formosa. 
Pos-el: smchbooks@Godsdirectcontact.org
Tel: 886-2-8787-3935   /  Fax: 886-2-8787-0873

Toko Online
Celestial Shop: http://www.theCelestialShop.com (English)
Eden Rules: http://www.EdenRules.com (Chinese)

Departemen Buku
Pos-el: divine@Godsdirectcontact.org 
Fax: 1-240-352-5613 or 886-949-883-778
(Silakan bergabung dengan kami untuk menerjemahkan buku-
buku Guru ke dalam bahasa-bahasa lain.)

Grup Berita 
Pos-el: lovenews@Godsdirectcontact.org 
Fax: 1-801-740-9196 or 886-946-728-475

Bagian Informasi Rohani
Pos-el: lovewish@Godsdirectcontact.org 
Fax: 886-946-730-699 

S.M. Celestial Co., Ltd. 
Pos-el: smcj@mail.sm-cj.com
Tel: 886-2-8791-0860  /  Fax: 886-2-8791-1216 
http://www.sm-cj.com/ 

Bagaimana Menghubungi Kami
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Ketekunan dan Keyakinan Kuat terhadap Pertolongan Guru

Oleh Grup Berita Chili (Asal dalam bahasa Spanyol)

Dengan keinginan besar untuk membagikan program positif dari Supreme Master Television kepada 
teman satu negara, para inisiat di Chili mewujudkan misi mereka untuk promosi stasiun TV di koran-

koran seluruh negeri. 
Di Chili, memasang iklan di koran-koran sangatlah mahal dan kami mengetahui dana yang tersedia 

tidaklah cukup untuk menutupi biaya yang mahal. Tetapi kami tetap tekun dan yakin terhadap pengaturan 
Guru, sehingga pengaturannya menuntun kami kepada Bpk. Pedro, pemilik koran yang berskala kecil tetapi 
jangkauannya cukup luas yang bernama “The Trace”. Bpk. Pedro mengakui dirinya atheis. Dia mendapat buku 
Guru yang berjudul Pencerahan Seketika dari kami pada pertemuan pertama. Setelah itu, dia menawarkan 
iklan pengumuman Supreme Master TV di delapan edisi korannya. 

Setelah sebuah kontrak ditandatangani dan dua pengumuman sudah terpasang, Bpk. Pedro 
menghubungi kami untuk melipatgandakan ukuran pengumuman tanpa biaya tambahan untuk memuat lebih 
banyak informasi tentang Supreme Master Television. Kami dengan sangat gembira menerima tawarannya 
dan bahkan lebih gembira lagi dengan mengundang ia beserta istrinya yang ingin mengetahui lebih banyak 
tentang Guru kita ke Center. 

Bersamaan dengan pengumuman-pengumuman itu, sebuah artikel juga dimuat dalam The Trace 
yang menyoroti acara-acara gembira yang ditayangkan di stasiun internet dan sebuah perkenalan singkat dari 
pendiri Supreme Master Televsion - Maha Guru Ching Hai, dan Asosiasi Internasional-Nya. 

Semua yang terjadi sangatlah membangkitkan semangat. Hal ini membuktikan kekuatan 
luar biasa dan kasih tanpa batas dari Guru kita. Kami ingin berterima kasih kepada Bpk. Pedro atas 
kemurahan hatinya dan dukungan penuh kasihnya dalam membantu menyebarkan berita positif serta 
cara hidup mulia di dalam korannya, The Trace.

dalam Promosi Supreme Master Television



Oleh:  Paula Brave Ithurbisquy

Pengumuman tersebut menjadi bukti apabila seseorang masuk ke dalam situs jaringan www.
suprememastertv.com . “Suatu pilihan berita melalui TV satelit yang menyalurkan berita selama 24 jam, 7 hari 
dalam seminggu dengan berbagai acara dalam teks bahasa Inggris, Prancis, Jerman, Spanyol, dan berbagai 
bahasa lainnya. Disalurkan melalui Eropa dan seluruh dunia, suatu pesan atas kemuliaan dan kerohaniaan 
demi dunia yang lebih baik.”

Ini bukan merupakan suatu halaman internet biasa, tetapi suatu pertunjukan gambar yang telah 
menjangkau penonton yang luas. Selama hampir satu tahun sejak peluncurannya, “Supreme Master TV” telah 
menjangkau milyaran kunjungan ke situs jaringannya. Stasiun tersebut menyiarkan pesan yang mendukung 
hal-hal yang positif, mendobrak norma laporan negatif yang kebanyakan beredar dalam acara berita saat 
ini.  

Pencipta proyek mulia ini dan inspirasi bagi sekian banyak pengikut doktrin tersebut adalah Maha 
Guru Ching Hai yang berasal dari (Au Lac) Vietnam. Dengan kharisma dan kepemimpinannya yang khas, 
Ia telah menyampaikan pesan kehidupan ke seluruh dunia. Ia telah diakui dan dianugerahi oleh organisasi 
kemanusiaan internasional atas karya Beliau yang tak kenal lelah dalam membantu seluruh makhluk hidup.  

Asosiasi Internasional Maha Guru Ching Hai, yang telah ada sejak 20 tahun lalu, merupakan 
perwakilan yang bertanggung jawab atas siaran satelit tersebut dan memiliki lebih dari 200 Center yang 
tersebar di 70 negara di seluruh dunia yang dengan sepenuh hati mendukung serta menawarkan bantuan 
kepada bencana kemanusiaan. Center yang ada juga mempromosikan ajaran “Sang Guru”, sebagaimana para 
pengikut-Nya memanggil Beliau, baik melalui konferensi video atau pembicaraan dengan sesama.  

Siswa penghubung di Center Cili mengatakan, “Siaran ini diciptakan untuk mereka yang telah 
lelah menyaksikan dan mendengar tentang bencana-bencana, dan merasa perlu berganti ke dunia yang lebih 
menyenangkan.”

Selain masuk ke situs jaringan www.suprememastertv.com , 
siswa penghubung menyampaikan undangan untuk 
mengambil kesempatan ini guna mempelajari 
meditasi “Metode Quan Yin”, metode kebijaksanaan 
zaman dahulu. Menurut Maha Guru Ching Hai, “Ini 
merupakan cara termudah untuk membantu orang 
mengenali Jati Diri mereka.” 

 

L I P U T A N  M E D I A

Koran  ‘ The Trace ’                    
Chili 24 – 26 Juli 2007 (Asal dalam bahasa Spanyol) 

“Supreme Master TV SALURAN UNTUK BERITA BAIK”
Stasiun televisi internet yang telah berusia hampir satu tahun, menyampaikan 
informasi dan berita positif untuk ‘jalan hidup yang mulia’.” 

Saluran Chili:  

“Kata-kata Bijak”, “Vegetarisme”, dan “Dunia Satwa” merupakan 
beberapa acara yang sering ditemukan dengan sekali klik.  

Tanda Baik
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Wanita Swiss yang Welas Asih

Membawa Harapan bagi Bangsa Bolivia 
Oleh saudari inisiat Ursula Klein, Geneva, Switzerland (Asal dalam bahasa Inggris)

“Saat Mengingat wajah orang-orang miskin dan lemah yang mungkin pernah Anda jumpai, 
Anda seharusnya bertanya kepada diri sendiri, apakah tindakan yang kita jalankan akan memberikan 
manfaat bagi orang tersebut. Dapatkah orang tersebut mendapat sesuatu dari itu? Dapatkah saya 
memperbaiki hidupnya dan membuatnya dapat mengatur nasibnya sendiri? Dengan kata lain, dapatkah 
itu menuju swaraj  (kebebasan) atas jutaan orang yang kelaparan dan lapar akan kerohanian?” 

-- Mahatma Gandhi

Nasihat penuh inspirasi ini berasal dari pemimpin mulia yang anti kekerasan dan telah memotivasi 
banyak orang di dunia untuk memperjuangkan sebuah maksud mulia. Cerita berikut ini memelopori 

lahir dan tumbuhnya sebuah organisasi yang mencontoh prinsip hidup yang berdasarkan semboyan ini.
“Voix Libres” (Suara Merdeka) adalah sebuah organisasi swasta yang berpusat di Genewa. 

Organisasi ini didirikan oleh Marianne Sebastien, seorang penyanyi klasik Swiss dan pekerja sosial di 
tahun 1993 setelah ia tinggal di Bolivia, dimana ia melihat kesengsaraan  ekstrim dari anak-anak kecil 
yang harus bekerja seperti budak di tambang “Cerro Rico” di Potosi, Bolivia pada ketinggian 4200 
sampai 5000 meter dan sangat berbahaya terhadap kehidupan sehari-hari mereka.

 Pertama kali Marianne Sebastien menyelamatkan 12 anak keluar dari pertambangan. Untuk 
menghilangkan rasa takut dan kesepian dari anak-anak pemdiam ini, ia mengajari mereka musik dan 
bernyanyi dengan keras (karena itu dinamakan  “suara merdeka”) dan juga membawa mereka ke kolam 
renang air panas untuk membantu melepaskan mereka dari rasa takutnya. Setelah beberapa waktu dan 
dengan banyak kesabaran, anak-anak tersebut dapat mengingat kembali apa tertawa itu. 

Sejak awal, organisasinya tumbuh besar. Ia juga membantu ibu-
ibu janda yang banyak anak (harapan hidup bagi mereka yang tinggal di 
sebuah pertambangan adalah 35 tahun) dengan mengajari mereka untuk 
menjadi mandiri dan memberikan mereka pinjaman kecil untuk memulai 
sebuah usaha kecil sehingga anak-anak mereka tidak harus bekerja di 
pertambangan dan dapat pergi ke sekolah. Ia mengajar wanita yang teraniaya 
untuk tidak menerima kondisi mereka lagi dan untuk menjadi lebih kuat 
seperti membantu saudari mereka sendiri. Ia juga mengajari mereka untuk 
memulai koperasi kecil, saling bekerja sama, dan saling  memberi semangat. 
Banyak dari wanita ini sekarang dapat membuat tas tangan berwarna warni, 
tas sekolah, dompet, rajutan selimut, dan syal yang dijual ke Swiss serta 
negara Eropa yang lain oleh Voix Libres. 

Dalam rencana penyelamatan, setiap kredit kecil harus dilunasi, 
Marianne Sébastien –
pendiri Voix Libres
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sehingga keluarga yang lain mendapat untung darinya. Beberapa 
orang anak-anak yang sejak awal tahun   dikirim ke sekolah pertanian 
sekarang memimpin dan mengajari para petani di desa mereka 
tentang cara untuk mencukupi kebutuhan sendiri. Beberapa orang 
dari mereka bahkan menjaga sekelompok anak-anak pertambangan 
yang yatim piatu. Marianne juga membantu anak-anak lain yang 
kurang beruntung dari tempat sampah atau penjara untuk pergi ke 
sekolah dan memastikan agar mereka mempunyai cukup makanan. 

 Sejak tahun 1993, sekitar 400.000 manusia, terutama 
wanita dan anak-anak, mendapat manfaat dari bantuan Voix Libres 
dan menjadi kuat serta mandiri. Seorang mayor proyek Voix Libres membawa sejenis biji-bijian yang 
telah dikenal oleh bangsa Inca sebagai bahan pengajaran bagi petani miskin di Bolivia untuk menanam 
Quinoa yang penuh protein, mineral, dan sangat baik untuk vegetarian di kebun mereka. Marianne 
memberikan para petani sebuah penghasilan dengan membeli sedikit Quinoa mereka dan menjualnya 
di Eropa.

 Tersentuh oleh apa yang telah diberikan oleh Voix Libres di wilayah Potosi, pemerintah 
Bolivia mulai memberikan tanah kosong kepada organisasi itu untuk membangun sekolah dan tanah 
pertanian. Banyak orang Bolivia yang tidak menyadari akan situasi kemiskinan bangsanya. Dengan 
bantuan dari beberapa sukarelawan, Marianne kemudian mengatur waktu berkunjung bagi mahasiswa 
universitas ke pertambangan itu. Para mahasiswa begitu terkejut sehingga mereka mau terlibat dengan 
“Gerakan untuk Kemanusiaan” di Potosi.

Voix Libres juga memulai sebuah rencana untuk mencegah dan memberantas tenaga kerja 
anak-anak di Pertambangan Potosi. Ini adalah sebuah aksi gabungan antara tim pekerja dari Bolivia dan 
Eropa.

Marianne Sebastien telah memberikan contoh mengagumkan tentang kekuatan dari seorang 
wanita yang mempunyai welas asih yang besar, ia telah mencapai sebuah kesuksesan besar dalam waktu 
yang singkat dalam hal memperbaiki kehidupan orang lain. Dengan mengikuti contohnya, beberapa 

orang  sukarelawan Swiss dan Eropa bergabung 
dalam pekerjaanya. Orang Bolivia yang ia 
bantu sekarang masih membantunya dengan 
penuh kasih. Bagi mereka, ia adalah orang yang 
membawa harapan dan tawa ke dalam hidup 
mereka. 

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Voix Libres, silakan 
kunjungi: http://www.voixlibres.org
Foto-foto dapat diperoleh dari : http://www.voixlibres.org

Pekerja tambang berusia 5 tahun

Latihan membaca bagi wanita dan anak-anak yang tidak mampu
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Selama dua tahun terakhir, Jean Madden, seorang guru sekolah 
telah memberikan kantong-kantong jalanan kepada tunawisma di 

Brisbane – kantong tidur kasar yang dibuat untuk digunakan di luar 
rumah. Impiannya adalah untuk mengurangi penderitaan mereka dengan 
memberikan mereka perlengkapan tidur yang lebih nyaman agar lebih  
hangat, terutama di musim dingin. 

“Saya benar-benar menaruh perhatian untuk membantu orang-
orang yang berada di jalan malam ini. Mereka membuat tempat tidur 
mereka dari sisa kotoran sampah yang basah kuyup, menyembunyikan 
dari satpam penjaga di taman umum dan gedung-gedung. Kami akan 
senang jika kantong-kantong jalanan dapat membuat istirahat malam 
mereka layak.

Karena kantong-kantong biasa sangat besar dan berat untuk 
dibawa, Jean dengan keterampilan menjahit yang diajarkan dari ibunya dapat membuat sebuah kantong 
kecil tahan cuaca untuk dipakai di jalanan kota yang dapat dengan mudah di gulung dan dibawa. ”Kantong 
itu dibuat rangkap dua sebagai sebuah tas untuk dibawa di siang hari, tetapi dengan mudah dapat diubah 
ke dalam sebuah penutup tempat tidur di malam hari.” Jean kemudian menjelaskan alasannya mengapa 
ia melakukan pekerjaan itu: “Karena para tunawisma  tidur di semen, dan ini sangat merusak kesehatan 
organ tubuh, otot, serta tulang mereka. Kekurangan tidur juga dapat mengakibatkan masalah kesehatan 
jiwa.”

Sekarang kantong-kantong akan dibuat oleh para tahanan di Pusat Lembaga Kemasyarakatan 
Woodford yang dibiayai dari sumbangan yang disalurkan dari amal-amal, termasuk amal jalan Rosies 
dan keselamatan tentara.

Jean telah mengembangkan impiannya dan juga pendekatan 
dengan organisasi amal untuk membuat dan membagikan kantong-
kantong kepada para pengungsi yang berada dalam keadaan darurat.

Cerita mengenai Jean Madden dan  Kantong Jalan ciptaannya 
diliput untuk sebuah pertunjukan bulan ini di jaringan Stasiun Pemancar 
Australia (ABC), di bulan Juli tahun ini. Jean Madden – pencipta Kantong Jalanan

Tony mempersiapkan Kantong Jalan-
annya di Kebun Raya Brisbane

http://inet.acu.edu.au/Annual_Report_06/ties.html
http://www.streetswags.org/
http://www.abc.net.au/brisbane/stories/s1480373.htm
http://www.tv.com/a-current-affair-australia/show/22537/summary.html

Oleh Grup Berita Brisbane, Australia (Asal dalam bahasa Inggris)

Foto oleh: Giulio Saggin, 
http:// www.abc.net.au/brisbane/stories/s1480373.htm

Kantong Jalanan
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Seorang Petani Membaktikan Diri 
untuk Pelestarian Lingkungan Hidup 

Oleh Grup Berita Hong Kong (Asal dalam bahasa China)

Sebagai usaha untuk melestarikan lingkungan hidup demi menyelamatkan planet 
ini, beberapa orang diam-diam menunjukan dedikasinya untuk melindungi sungai-

sungai, gunung-gunung, dan Tanah Air melalui aksi nyata.
Chen Fei adalah seorang petani di Wenzhou, sebuah kota di Propinsi Zhejiang, 

China. Pada tahun 2000, Bapak Chen tiba-tiba memperhatikan bahwa pemandangan 
kotanya dipenuhi dengan tas-tas plastik yang dibuang begitu saja setelah digunakan. 
Dia juga menemukan bahwa tas-tas plastik ini tidak dapat menjadi kompos dan juga 
akan mengotori tanah. Dengan melihat hal ini, dia kemudian melakukan beberapa 
aksi nyata untuk kepentingan bersama. Dia kemudian mempergunakan bambu 
moso yang tersedia berlimpah-limpah di selatan China untuk menbuat keranjang, 
dan memberikan contoh kepada yang lain dengan mengajak mereka berbelanja 

bersama keluarganya. Ia kemudian pergi ke pasar dan memberikan 
keranjang-keranjang ini dengan gratis. Ia juga menjelaskan dampak 
polusi dan racun dari tas-tas plastik terhadap lingkungan hidup, serta 
menyadarkan penduduk setempat 
untuk mengurangi pemakaian tas-tas 
plastik.

Tetapi satu orang hanya 
dapat melakukannya dengan terbatas. 

Untuk mengayam lebih banyak keranjang untuk lebih banyak orang, dia 
mengeluarkan uang pribadinya untuk membeli bahan-bahan dan menyewa 
orang-orang untuk mengerjakan pekerjaan ini. Dia berkeliling ke berbagai 
kota di China dan memberikan keranjang bambu dengan gratis. Sebagai petani 
biasa, ini merupakan beban yang luar biasa. Untung saja dia mendapatkan 
dukungan dari seluruh keluarga, dan anak-anaknya juga menyumbang aksi 
kasihnya dengan uang yang dihasilkan dari kerja keras mereka.

Perayaan inagurasi desa 
pertama di China yang bebas 
tas-tas plastik.

Penghargaan kepemimpinan cemerlang dunia adalah persembahan dari Maha Guru 
Ching Hai untuk mengakui usaha menonjol dan kepemimpinan tercerahkan dalam 

menciptakan masa depan yang cemerlang bagi umat manusia. Ini dipersembahkan bersama 
dengan pujian dan rasa terima kasih untuk mengakui teladan kebaikan dan sikap-sikap 
positif dari pemerintah-pemerintah, pemimpin-pemimpin, dan individu-individu yang 
dermawan di seluruh dunia. Penilaian dalam bentuk hati adalah simbol kasih Tuhan dan 
untuk mendorong rasa kasih sayang pada semua makhluk.

Penghargaan Kepemimpinan Cemerlang Dunia
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Aksi nyata yang tidak memikirkan kepentingan pribadi ini telah 

menyentuh hati banyak orang dan dihargai banyak kalangan. Pada hari ini, 
dia telah menerima lima puluh penghargaan. Dia dinominasikan sebagai 
salah satu dari “Sepuluh Besar Pemerhati Lingkungan Hidup di China”, 
di gedung Great Hall of People yang terletak di Kota Beijing. Dia juga 
menerima Penghargaan Planet dari Administrasi Negara Penyelamatan 
Lingkungan Hidup China. Ketika menerima penghargaan, Chen 
membawa keranjang bambunya untuk pemimpin pemerintahan, dengan 
harapan mereka juga ikut serta mempergunakannya serta mempengaruhi 
orang lain. Chen Fei sekarang menjadi ikon pelestarian lingkungan hidup. 
Dengan pengaruhnya, air di kota asalnya menjadi lebih bersih dan bukit-
bukit menjadi lebih hijau. Sampah plastik sekarang menjadi langka. Di 
bawah motivasinya, kota asalnya menjadi desa pertama di China yang bersih dari tas-tas plastik.

Untuk menghargai usaha kasih Chen Fei, pada tanggal 12 Juli, Tahun Emas 4 (2007), anggota 
Asosiasi Internasional Maha Guru Ching Hai, atas nama Maha Guru Ching Hai memberikan Penghargaan 
Kepemimpinan Cemerlang Dunia dan hadiah uang RMB 15.000 (US$2.000). Diharapkan dukungan dan 
dorongan ini akan membuat Chen Fei melanjutkan ide mulianya. Dalam surat tanda terima kasihnya, Bapak 
Chen Fei berkata, “Ini bukan saja kewajiban saya sebagai warga negara dunia ... saya hendak berterima-
kasih kepada Asosiasi Internasional Maha Guru Ching Hai atas dukungannya. Saya akan terus berusaha 
untuk mempromosikan pelestarian lingkungan hidup. Hanya saja terbatas pada apa yang dapat saya lakukan 
seorang diri. Semoga ada lebih banyak orang yang ingin melindungi planet tempat kita menggantungkan 
hidup.”

Kita berdoa agar semua orang mengikuti langkah-langkah Bapak Chen Fei dalam hal melindungi 
alam dan menjadikan Dunia ini lebih indah!

Bapak Chen Fei telah menerima 
berbagai perhargaan atas usaha 
melestarikan lingkungan hidup .

Ucapan terima kasih Bapak Chen Fei 
dan tanda terima RMB 15.000 dari 
Maha Guru Ching Hai

Keranjang bambu yang melambangkan cinta kasih dan 
kerja keras Chen Fei demi melindungi lingkungan hidup
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Belanda Memberikan Contoh Mulia 
dengan kasih dan Persaudaran kepada Pengungsi

Oleh Grup Berita Belanda (Asal dalam bahasa Belanda)

Pada hari Rabu, 11 Juli, Tahun Emas 4 (2007), anggota Asosiasi dari 
Belanda dan Belgia mempersembahkan Penghargaan Kepemimpinan 

Cemerlang Dunia kepada Menteri Kehakiman Belanda Ernst Hirch 
Ballin dan Pemerintah Belanda di Kementerian Kehakiman di Den Haag. 
Penghargaan ini diberikan atas usaha-usaha penerapan peraturan amesti 
sehingga memberikan amnesti kepada 30.000 pengungsi yang telah meminta 
suaka sebelum 1 April 2001. 

Ibu Jeannette van der Kloet, Kepala Protokoler Kementerian 
Kehakiman, mewakili Menteri Hirch Balli untuk menerima penghargaan 
ini. Dia berkata bahwa Menteri Hirsch Ballin sangat berterima kasih dan 
sangat gembira bahwa orang-orang di luar negaranya memperhatikan usaha 
pemerintah Belanda ini. Ketika ditanyakan bagaimana proses amnesti 

diberikan, Ibu Van der Kloet menjawab bahwa akan ada pelatihan naturalisasi untuk semua 
pencari suaka. Ini akan membantu mereka beradaptasi dengan kultur Belanda dan gaya hidup 
barat, memberikan layanan tanya jawab untuk memulai hidup baru. Pemerintah setempat juga 
mengalokasikan dana 55 juta Euro untuk menerapkan peraturan suaka ini.

Dengan kasih yang menawarkan suaka dan perlindungan pengungsi, Belanda telah menjadi 
contoh yang mulia bagi negara-negara lainnya.

Mentri Kehakiman Erns 
Hirsch Ballin

Surat penghargaan
Ibu Jeannette Van der Kloet (kanan), 
Kepala Protokoler Kementrian Kehakiman, 
mewakili Mentri Hirsch Ballin menerima 
penghargaan.

Dengan bangga Ibu Van der Kloet 
menunjukkan penghargaan yang 
diterima Belanda.



Camila Batmanghelidjh - 
malaikat dari Peckham  
Oleh Grup Berita Surrey, Inggris (Asal dalam bahasa Inggris)

Pada tanggal 26 Juli, Tahun Emas 4 (2007), Camila Batmanghelidjh dan para 
staffnya di Kids Company menerima Penghargaan Kepemimpinan Cemerlang 

Dunia dari wakil asosiasi atas nama Maha Guru Ching Hai. Penghargaan ini 
diberikan atas cinta kasihnya yang luar biasa kepada ribuan anak-anak yang 
kurang beruntung.

Ibu Camila Batmanghelidjh adalah seorang wanita luar biasa yang 
mendedikasikan hidupnya untuk melayani orang lain. Dedikasinya kepada kaum 
muda telah memberikan julukan “Malaikat dari Peckham”. Panggilan untuk 
menolong anak-anak dirasakan ketika ia berusia 9 tahun. Walaupun keluarganya 
cukup berada, akan tetapi dia telah mengalami masa-masa yang sulit dan 
kehilangan anggota keluarganya di masa remaja. Dia juga berjuang melawan 
kesulitan belajar disleksia. Dengan kekuatan mental dan keberaniannya, dia 
terus maju hingga tumbuh dewasa dan sukses melewati latihan psikoterapi. 

Di usia 25 tahun, Camila mendirikan badan amal pertamanya, 
ThePlace2Be, yang sekarang telah mencapai ribuan anak-anak di sekolah dasar di Inggris dan Skotlandia. 
ThePlace2Be memberikan tempat bagi kaum muda untuk mengungkapkan perasaannya melalui 
percakapan, karya kreatif, dan bermain. Camila kemudian mengatur kredit baru untuk apartemennya 
sehingga mendapatkan dana untuk badan amal keduanya, The Kids Company yang merupakan surga 
bagi anak-anak, dengan cinta dan perhatian dari para staffnya yang berdedikasi tinggi yang telah 
mendapatkan kehidupan mereka kembali. 

Latar belakang psikologi memberikan masukan baginya akan tantangan yang dihadapi 
keluarga-keluarga dan efeknya untuk anak-anak. Dia berkata, “Saya 
hendak membangun struktur dimana anak-anak dapat meminta bantuan 
secara langsung... serta untuk memenuhi kebutuhan anak-anak.” 
Kids Company pada saat ini memberikan layanan seperti konseling, 
pendidikan, olah raga, dan seni kepada 11.000 ribu anak-anak. Camila 
menghabiskan kebanyakan waktunya untuk menggalang dana dan telah 
mendapatkan dukungan dari usahawan dan yayasan amal.

Camila benar-benar telah mengorbankan kehidupan pribadinya 
dan mendedikasikan waktunya untuk anak-anak. Dia bekerja 12 
jam sehari, 7 hari seminggu dan tidak pernah libur selama 11 tahun 
terakhir!

‘Cinta’ - salah satu slogan 
di Kids Company

Camila dan rekan kerjanya pada 
saat wawancara oleh kru Supreme 
Master Television
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Diceritakan oleh Maha Guru Ching Hai, Florida, AS, 3 
Februari 2003 (Asal dalam bahasa Inggris)  DVD #755

Camila yang cantik (tengah) memegang penghargaan, 
dikelilingi oleh anggota timnya yang penuh dedikasi

Guru Menceritakan Lelucon

Biarkan Kaki Yang Menunjukkan Jalan

Seorang pria dan isterinya kembali ke tempat duduk 
mereka di sebuah aula yang gelap. Sang suami 

bertanya kepada seorang pria yang duduk di dekat 
tangga, “Apakah seseorang menginjak kaki Anda ketika 
keluar pada waktu istirahat?” 

“Ya, Andalah yang melakukannya,” pria itu menjawab 
sambil mengharapkan permintaan maaf. Dan isterinya berkata, “Oke sayang. 
Inilah deretan kursi kita.”

Kids Company dijalankan oleh staff yang akrab dan terlatih, yang bekerja dengan baik 
sebagai keluarga dan memberikan cinta kasih kepada anak-anak, dimana mereka percaya bahwa mereka 
dapat menyembuhkan segalanya. Menurut Camila, Kids Company berupaya untuk “Menghubungkan 

anak-anak dengan masyarkat, untuk membuat mereka dapat 
merasakan penghargaan dalam masyarkat.”

Ketika menerima penghargaan ini, Ibu Camila 
Batmanghelidjh berkata bahwa ia merasa sangat terhormat dan 
berterima kasih kepada Maha Guru Ching Hai atas penghargaan 
atas usaha amal ini. Tetapi, dia tidak mau menerima penghargaan 

ini untuk dirinya sendiri. Dia berkeras 
bahwa karyanya tidak 
dapat dicapai tanpa cinta 
dan dedikasi staff dari 
The Place2Be dan Kids 
Company. Pernyataan 
ini merupakan refleksi 
kebesaraan dan 
kerendahan hati Malaikat 
dari Peckham.
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Teknologi Zaman Keemasan
Energi Tak Terbatas
Berita Supreme Master Television, Episode #293

Perkembangan terkini dalam riwayat pembukaan tabir fusi nuklir datang dari Laboratorium 
Appleton di Kerajaan Inggris yang bekerja sama dengan 14 negara. Laboratorium tersebut telah 

menyerahkan pengajuan proyek yang disebut dengan Hiper kepada Uni Eropa. Hiper tersebut akan 
menggunakan laser untuk membuat fusi nuklir. Fusi nuklir dibangkitkan ketika dua bentuk hidrogen 
yang berbeda dikombinasikan di bawah tekanan dan temperatur tinggi sehingga menghasilkan 
energi yang bersih dan tidak terbatas. Terima kasih, Laboratorium Appleton atas upaya Anda untuk 
mengembangkan fusi nuklir sebagai suatu bentuk energi yang mempunyai potensi besar untuk 
melayani masa depan dunia kita.

Sumber Daya Nirkabel
 

Oleh saudara inisiat Guo, Michigan, AS (Asal dalam bahasa Inggris)
 

Pernahkah Anda membayangkan mengisi kembali baterai telepon selular, MP3, PDA, atau bahkan 
komputer laptop Anda tanpa menghubungkannya ke dalam sebuah sumber daya, tetapi dapat mengisi 

kembali baterainya dari jarak jauh?  Hal ini mungkin akan segera menjadi kenyataan berkat percobaan 
baru-baru ini yang dilakukan oleh para ilmuwan di Institut Tehnologi Massachusetts (MIT).

Pemindahan energi nirkabel didasarkan pada sebuah fenomena fisik terkenal yang disebut 
resonansi -- energi yang dapat dipindahkan di antara dua obyek ketika mereka dihubungkan ke dalam 
frekuensi yang sama. Dalam kenyataannya, gagasan dasar dari pemindahan energi elektrik yang 
menggunakan gelombang elektromagnetik berfrekuensi tinggi ini telah disarankan pada abad ke-19 
oleh penemu besar Amerika, Nikola Tesla.

Terlepas dari efek resonansi tersebut, tim MIT mempergunakan dua efek lainnya untuk 
mendemonstrasikan pemindahan energi yang efisien. Yang pertama mereka menggunakan apa yang 
disebut dengan “efek medan dekat” dari sebuah sumber yang dapat membangkitkan gelombang 
elektromagnetik frekuensi radio. Akan tetapi, tidak seperti stasiun radio yang mengirimkan informasi 
dan membawa gelombang elektromagnetik jarak jauh untuk 
menjangkau banyak pendengar. Koil yang digunakan oleh 
ilmuwan MIT dapat menghantarkan energi elektromagnetik 
hanya untuk koil terdekat, dan dengan begitu maka membuat 
pemindahan energi mejadi lebih efisien dan langsung. Cara 
kedua adalah menggunakan resonansi magnetik, karena 

manusia dan kebanyakan alat yang dipakai sehari-hari seperti 
peralatan elektronik, perabotan kayu, dan obyek 

metalik biasanya mempunyai tanggapan yang 
dapat diabaikan terhadap medan magnet. 

Maka dari itu, pemindahan energi 
tersebut tidak terpengaruh 

Lampu pijar 60W dinyalakan dari 
jarak 2m dari koil yang memberi 
energi yang berasal dari stop kontak 
dinding. Perhatikan penghalang yang 
ditempatkan di antara dua koil tersebut.
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oleh obyek-obyek ini. Sebagaimana yang ditunjukan dalam percobaan mereka, bahkan dengan papan 
kayu yang ditempatkan di antara kedua koil resonan itu, lampu pijar pada sisi yang berlawanan dari 
sumber energi masih menyala dengan kondisi terang yang sama.

Jadi apa potensi penerapannya? Para ilmuwan berpikir bahwa sangatlah mungkin untuk 
membuat koil penerima yang cukup kecil yang cocok untuk peralatan-peralatan portabel tanpa 
mengurangi efisiensi pemindahan daya. Suatu hari nanti kita mungkin tidak perlu membawa banyak 
pengisi daya untuk peralatan elektronik kita yang beraneka ragam.

Suatu hari nanti, mobil-mobil kita bahkan mungkin dijalankan oleh energi yang datang 
dari koil-koil yang ditempatkan di bawah jalan tol!  Hal ini kelak dapat memangkas konsumsi bahan 
bakar fosil dan produksi CO2 di seluruh dunia secara berarti. Apakah ini sebuah impian kosong? 
Tidak bagi mereka yang telah berkecimpung dengan aplikasi-aplikasi menarik semacam itu dan yang 
mempunyai kemauan kuat untuk meneliti cara pemindahan energi secara nirkabel yang baru ini.

1) Sumber daya dari antena utama, terbuat dari tembaga 
2) Antena beresonansi pada frekuensi 6,4 MHz dapat memancarkan 

gelombang elektromagnetik.
3) ‘Ekor’ energi dari antena ‘mengalir lewat terowongan’ hingga 5m 

(16,4 kaki)
4) Listrik ditangkap oleh antena laptop, yang juga harus beresonansi 

6,4 MHz. Energi dipergunakan untuk mengisi kembali baterai 
peralatan.

5) Energi yang tidak ditransfer ke laptop diserap kembali oleh antena 
sumber.  Orang/obyek lain tidak terpengaruh karena mereka tidak 
beresonansi pada 6,4MHz.

Seorang pemilik bar mengunci barnya pada jam 2 pagi dan pulang ke rumah 
untuk tidur. Baru beberapa menit dia berbaring di tempat tidur dan teleponnya 

mendering. “Jam berapa Anda buka di pagi hari?” Seorang p r i a 
yang sedang pemabuk bertanya. Pemilik bar itu begitu marah 
sehingga dia membanting gagang telepon dan kembali 
tidur. Tetapi beberapa menit kemudian, ada telepon masuk 
lagi, dan dia mendengar suara yang menanyakan hal yang 
sama. Pemilik bar itu berkata, “Dengarlah, saya tidak akan 
membiarkan orang dalam keadaan seperti Anda masuk!” 
Tetapi orang di ujung sana berkata, “Bukan! saya bukan 
ingin masuk, saya ingin keluar!”

Anda boleh membagikan suka cita dari lelucon Guru dengan orang sekelilingmu: 
http://www.Godsdirectcontact.org.tw/eng/news/188/jk1.htm 
http://www.Godsdirectcontact.us/sm21/enews/www/188/jk1.htm

Diceritakan oleh Maha Guru Ching Hai, Florida, AS, 3 
Februari 2003 (Asal dalam bahasa Inggris)   DVD #755

Selamat Tinggal Setelah Anda Buka !
Guru Menceritakan Lelucon
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Kesadaran yang Terangkat 
adalah Anugerah Terindah 

bagi Manusia
Disampaikan oleh Maha Guru Ching Hai, Klagenfurt, Austria,

29 Mei 2007 (Asal dalam bahasa Inggris)

M: Dunia ini lucu, sangat lucu, karena kita harus tergantung 
kepada uang untuk hidup. Bukankah ini sangat buruk? 

D: Uang membuat dunia berputar... 

M: Saya tahu, uang membuat dunia berputar. Tetapi dunia 
memang sangat lucu. Kita tidak seharusnya tergantung 

kepada lembaran-lembaran kertas untuk hidup, tetapi kita 
melakukannya. Mengerikan! Begitulah cara yang digunakan 
di dunia ini. Di dunia lain tidaklah seperti ini. Mereka tidak 
berlebihan. Mereka berbagi, jadi tidak ada yang kekurangan 
atau berkelebihan. Setiap orang cukup mempunyai sesuatu yang 
mereka inginkan, dan hanya itu. Tidak ada ‘lebih’ dan ‘kurang’. 
Setiap orang berkecukupan. 

Jika dunia kita mepunyai cara yang sama, maka tidak 
ada perang dan kelaparan lagi. Mereka hanya saling bertukar 
(barter). Misalkan, para insinyur membuat jalan, atau para 
pemborong membangun rumah, dan para dokter mengobati 
pasiennya, sedangkan para petani mengerjakan tanahnya. Mereka 
bertukar jasa, hanya itu. Setiap orang mempunyai toko untuk 
mereka datangi dan mengambil apa yang mereka butuhkan dan 
mereka bagikan. Setiap orang merasa cukup dengan apa yang 
dibutuhkan, bukan tergantung dari apa yang mereka kerjakan, 
tetapi menurut apa yang mereka butuhkan. 

Di planet seperti itu tidak ada uang. Setiap orang 
menggunakan sumber daya yang sama dan melindungi 
lingkungan yang sama. Setiap orang menyadari hubungan dan 
ketergantungan antara satu dengan lainnya, dan memperlakukan 
orang lain seperti layaknya sebuah keluarga besar. Makanan dan 
barang2 kebutuhan dibagikan secara berkala ke semua tempat, 
sampai ke setiap sudut, jadi semua orang bisa mendapatkannya. 
Setiap orang bekerja menurut keahliannya masing-masing. Bukan 
berarti mereka tidak membutuhkan makanan atau kebutuhan 
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hidup, tidak, tidak! Hanya saja di sana tidak ada uang, Anda tidak membawa apapun saat pergi atau 
membeli sesuatu ke manapun juga. Jika Anda membutuhkan sesuatu, Anda dapat pergi ke salah satu toko 
dan memintanya kepada pengelola toko tersebut. Kita tinggal mengatakan kita perlu ini atau perlu itu, 
begitu saja dan: Voila! Anda mendapatkan apa yang Anda mau dan dia mengambilkannya untuk Anda. 
Sama seperti pergi ke supermaket: Anda mengambil barang yang Anda inginkan, dan bertanya apabila 
Anda tidak menemukan barang yang Anda butuhkan, dan pengelola toko itu akan mengambilkannya. 
Tetapi tidak perlu membayar. Dan orang-orang di planet yg demikian itu mempunyai mental yang lebih 
berkembang; mereka lebih bertanggung jawab, lebih mengasihi, lebih baik hati, lebih memahami, dan 
lebih tercerahkan martabat orang lain dan nilai dari semua makhluk hidup di planet mereka. Menurut 
saya, cara mereka lebih baik, bukankah demikan? (Peserta: Ya.) 

Memperbaharui Persaudaraan Antar Umat Manusia

Karena uang kita berperang, saling berselisih, menjadi tamak, dan berebut. Lalu sedikit banyak 
kita lebih memuja uang daripada memuja Tuhan. Itulah masalahnya. Seharusnya Kepada “Tuhan kita 
percaya”, bukan kepada emas kita percaya.” Saat ini, motto itu hanyalah teori, namun suatu hari nanti 
planet kita akan mengikuti cara itu. Bagaimanapun juga saya sudah melihat perkembangan  ke arah itu. 
Saat ini negara-negara kaya membantu negara-negara yang lebih miskin, maka persaudaraan antar 
umat manusia sangatlah mungkin. Menurut informasi yang kami dapatkan dan siarkan di Supreme 
Master TV, persaudaraan antar umat manusia sangatlah mungkin terjadi dengan segera, begitu pula 
dengan perdamaian. Ya, tampaknya seperti itu. Saya sangat bahagia. Saya semakin merasa bergairah 
dari hari ke hari! Kita melihat sesuatu yang semakin dekat dengan persaudaraan, semakin dekat dengan 
perdamaian, kasih, dan kebaikan hati. Kita sendiri juga dapat menggunakan cara itu. Kita hidup bersama 
dan bekerja untuk dunia dan saling bertukar. Tetapi karena sistem di bumi ini bergantung pada uang, 
maka kita harus mengikuti cara itu pada saat ini. Mungkin kelak akan berubah secara perlahan-lahan. 

Mental orang-oranglah yang harus berubah, bukan hanya caranya. Saya harap itu dapat 
berubah, karena orang akan lebih tercerahkan dan lebih memahami bahwa uang yang Anda simpan tidak 
dapat dipergunakan semuanya untuk diri Anda sendiri. Tidak seorang pun yang dapat menghabiskan 
uang sebanyak jutaan dollar dalam sehari. Jadi bahkan bila seseorang mendapatkan banyak uang, orang 
lain juga harus ikut merasakan manfaatnya. Bahkan bila orang itu meninggal, seluruh anggota keluarga 
atau suku bangsanya dapat memanfaatkannya. Jadi apa gunanya mengumpulkan karma? Bagaimanapun, 
itu bisa berarti karma buruk, melalui cara yang tidak etis. Sebagai contoh, banyak pekerjaan yang tidak 
terlalu baik, seperti membuat atau menjual senjata, menjual obat bius, menjual atau membuat alkohol. 
Semua ini merupakan pekerjaan yang tidak terlalu baik, tidak kondusif bagi pemilik perusahaan. Sangat 
buruk dan menumpuk karma sangat buruk bagi mereka. 

Dan uang yang mereka peroleh, pemiliknya pun tidak akan dapat menghabiskannya untuk 
dirinya sendiri. Pada awalnya mungkin untuk membeli mobil yang bagus atau pesawat terbang. Tetapi 
kemudian orang lain juga ikut mempergunakan uang itu, seperti kerabat, teman-teman, karyawan, atau 
siapapun yang berhubungan dengannya. Jika dia menyimpan uangnya di bank, maka bank akan memberi 
bunga, dan mungkin akan menggunakannya untuk tujuan yang tidak terlalu baik lainnya. Jika uangnya 
dipergunakan untuk tujuan baik, maka pemilik uang itu akan mendapatkan keuntungan secara spiritual. 
Tetapi jika tidak, maka dia akan mendapatkan masalah dengan karma buruk, dan itu tidak baik. 

Maka sewajarnya bila orang yang menciptakan pekerjaan-pekerjaan ini, seperti membuat atau 
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menjual senjata, membuat atau menjual obat bius, para majikan 
dari semua sistem penjualan ini tidak mendapatkan keuntungan 

yang terlalu banyak. Dan mereka mendapatkan sakit kepala 
dengan apa yang mereka miliki. Bahkan jika mereka medapatkan 

banyak uang, mereka adalah majikannya, tanggung jawabnya akan 
sangat berat! Bahkan untuk pekerjaan yang buruk, Anda juga harus 

bertanggung jawab. Dan Anda mencoba menarik orang-orang yang 
datang hanya untuk obat bius atau rencana yang kurang baik 

untuk mendapatkan uang secara cepat dan tidak jujur, tetapi 
semua itu tidak akan membantu Anda. Itu semua mengacaukan 
hidup Anda, mengacaukan jiwa Anda, mengacaukan rencana-
rencana Anda. Tidak selalu baik untuk menjadi majikan 
dari bisnis seperti ini. Dan dia mendapatkan sakit kepala 

sepanjang hari! Dia mendapatkan banyak masalah, 
banyak pekerjaan, bahkan jika dia mempunyi banyak 
uang, dia tidak dapat menikmatinya. Saat seseorang 

mempunyi tanggung jawab yang begitu besar dan 
sakit kepala yang sangat berat seperti itu, bagaimana 
dia dapat menikmati semuanya? Dia bahkan tidak 
dapat makan dengan enak. Dia bahkan tidak dapat 
menikmati kemewahan yang dimilikinya, terlepas 

dari saat-saat dia sedang memamerkan semuanya 
kepada teman-teman atau kerabat atau siapapun yang 
datang. Tapi itu waktu yang sangat pendek dibandingkan 

dengan sakit kepala yang harus dirasakannya. Mempunyai bisnis bagus pun dapat membuat Anda sakit 
kepala, apalagi bisnis buruk! Anda akan lebih pusing lagi. 

Melihat Melampaui Pengaruh dari Dunia Ini
Jadi, memperoleh uang dari pekerjaan yang tidak terlalu baik, seperti pekerjaan yang 

melibatkan pembunuhan atau merusak otak, kesehatan mental, kesehatan emosional atau kesehatan 
fisik manusia, sangatlah berbahaya bagi pemilik pekerjaan itu, bukan hanya membicarakan mengenai 
orang yang membeli produknya. Maka pemiliknyalah yang paling buruk. Sebagai contoh, jika Anda 
membuat senjata dan Andalah pemilik pabriknya, maka karma buruk akan menanti Anda. Jika Anda 
memiliki perusahaan yang memproduksi obat bius, maka karma terburuk akan menanti Anda. Bagi 
pemilik, majikan, atau otak di balik semuanya, maka karma terburuk telah menantinya di suatu tempat – 
bukan Surga! Anda tahu di mana itu! Sangat buruk bagi orang itu. Dia harus memikul penderitaan yang 
sangat dalam setelah hidup ini atau bahkan dalam hidup ini.

Tetapi kadangkala kita tidak mengetahuinya. Maksud saya sakit kepala, sakit hati, atau masalah 
dan tekanan-tekanan yang dihadapi sudah merupakan neraka dalam hidupnya. 

Namun tubuh fisik adalah halangan terbesar bagi semua makhluk. Manusia tidak dapat melihat 
apapun melampaui jangkauan mata fisik mereka. Mereka hanya dapat melihat sejauh beberapa meter 
saja. Mereka tidak dapat melihat Surga, tidak dapat melihat neraka. Jadi, terkadang saya merasa kasihan 
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kepada manusia yang terjatuh dalam perangkap semacam ini dan tidak tahu adanya konsekuensi besar 
yang telah menanti mereka.

 Bangunlah maka Bumi akan Terasa Seperti Surga

Tetapi saya pikir dunia akan bangun. Suatu hari semua orang akan bangun dan semuanya 
akan menjadi lebih baik. Saya berdoa agar orang-orang bodoh yang tidak tahu akibatnya, tidak tahu 
neraka dan surga, juga akan bangun dan melihat pemandangan akan dampak mengerikan dari apa 
yang mereka kerjakan. Atau, jika mereka mengerjakan pekerjaan baik, mereka akan melihat dampak 
baiknya. Jika Anda melakukan pekerjaan yang baik, Anda tentunya akan melihat dampak baiknya. 
Anda akan merasakannya. Setidaknya jika Anda tidak dapat melihat secara langsung, akan tetapi Anda 
dapat merasakan bahwa itu baik. Jadi, hanya hal baik yang membuat Anda merasa baik. Hal buruk 
tentu akan membuat Anda merasa buruk. Tetapi beberapa hal buruk dan baik sangatlah sulit dibedakan. 
Kita tidak merasakan dengan kuat akibatnya. Atau, beberapa orang yang sangat tidak peka, sangat 
sibuk dan sangat giat dalam pekerjaan mereka, cara berpikir, cara hidup dan kebiasaan, mereka hanya 
mengabaikan peringatan suara hati atau intuisi atau panggilan moral dari alam bawah sadar mereka. 
Mereka benar-benar mengabaikannya. Mungkin mereka tahu dan hanya tidak ingin mendengarkannya. 
Mereka tidak mau tahu karena mereka hanya mementingkan keuntungan seketika dan kenikmatan sesaat 
dari menumpuk kekayaan. 

Tetapi bahkan di dunia ini, jika Anda menonton TV, Anda akan melihat dampak dari pekerjaan 
mereka. Beberapa orang hanya mengabaikannya. Saya tidak tahu bagaimana seseorang dapat hidup 
dengan mengetahui bahwa apa yang dilakukannya akan mengambil hidup orang lain, bahkan hidup para 
wanita dan anak-anak yang tidak bersalah. Saya tidak tahu bagaimana mereka dapat hidup dengan itu. 
Saya tidak tahu bagaimana seseorang dapat tidur jika mereka menjual barang-barang berbahaya atau 
senjata mematikan yang dapat mengambil hidup orang lain, dan mereka mengambil keuntungan dari 
situ. Saya tidak tahu bagaimana seseorang dapat menerimanya, di dalam lubuk hati yang paling dalam, 
bagaimana dia dapat menerimanya sebagai jalan pembenaran untuk mendapatkan penghasilan. Apakah 
Anda dapat menerimanya? Tidak! Tetapi sebagian orang dapat! 

 
D: Itu adalah mereka yang mempunyai kesadaran yang sangat rendah. 

M: Ya, kesadaran yang sangat rendah, mungkin itu. Atau mungkin mereka telah terlatih dan 
jatuh dalam situasi seperti ini. Latar belakang mereka mungkin telah melatih mereka sejak 

kecil untuk melakukan ini. Begitulah terjadinya. Sayang kita tidak mempunyai banyak uang untuk 
menyampaikan kabar gembira kepada semua orang.  Namun kami berharap bahwa apa yang kami 
sampaikan akan tersebar di udara, di lapisan bawah sadar kepada semua orang, tanpa bahasa, dan 
akan membangunkan semua orang, dan suatu hari dunia akan terasa seperti Surga. 

Menggantikan Uang dengan Berbagi

Mungkin suatu hari kita dapat menghapuskan sistem uang. Setiap orang akan membagikan 
apa yg dimilikinya. Seluruh isi planet akan berbagi bersama, karena planet ini bukan hanya untuk 
Anda, untuk saya, atau untuk dia. Planet ini untuk semua orang. Tidak ada tulisan di manapun yang 
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mengatakan bahwa planet ini diperuntukkan hanya bagi orang kaya atau orang Amerika atau orang 
Eropa. Tidak tertulis di manapun! Maka kita harus berbagi segalanya seperti teknologi, penemuan-
penemuan, makanan, pengetahuan, dan kebijaksanaan kepada setiap orang. 

Itulah yang sedang kita lakukan, tetapi hanya dalam skala kecil, karena kita adalah kelompok 
kecil. Kita bukanlah seperti sebuah kerajaan besar, sebuah ….. ataupun semacamnya. Kita hanya mencari 
uang dengan jujur, dan apapun yang dapat sisihkan, kita bagikan kepada orang lain. Yang penting adalah 
kita membagikan pesan kasih dan perdamaian. Sekarang, ada sebuah cara yaitu melalui media, dan itu lebih 
baik. Saya ingin dan sangat senang dapat menyebarkan kasih dan pesan surgawi di atas Bumi, sehingga 
setiap orang dapat mempunyai hidup yang lebih baik. Mari kita lihat: jika setiap hari saya membiayai 
makan untuk anak-anak kelaparan di Afrika, maka untuk berapa kehidupankah saya dapat melakukan itu? 
Setelah saya meninggal, saya tidak dapat membantu anak-anak generasi berikutnya. Tetapi kebangkitan 
kesadaran akan membuat mereka semakin pandai dan lainnya, membuat mereka lebih bijaksana dan 
lebih mengasihi. Setelah itu mereka dapat saling menolong dan mandiri, karena mereka lebih bijaksana 
dan pandai. Dan dengan pertolongan tubuh sehat yang lain, mereka dapat bertahan. Oleh karena itu 
saya membantu secara tidak langsung. Tentu saja saya juga membantu secara langsung, apapun yang 
dapat kami bantu, semuanya kami lakukan, untuk kita semua. Tetapi maksud saya adalah kebangkitan 

kesadaran yang lebih tinggi merupakan anugerah terindah bagi semua 
makhluk hidup. Oleh karena itu mereka dapat bangun dan menjadi 

lebih mampu bagi diri mereka sendiri, menolong diri sendiri dalam 
segala hal, bukan hanya dalam hal fisik. Karena bila Anda cerdas 
dan tenang, Anda dapat berpikir! Anda dapat berpikir dengan 
cepat. Anda dapat berpikir “Saya akan melakukan pekerjaan ini 
dan itu untuk membantu diri saya dan keluarga saya. Saya akan 
mencari uang hingga cukup untuk menopang mereka.” Jadi itulah 

pertolongan terbaik yang dapat kami tawarkan. 
Bagaimanapun, saya berharap agar suatu hari nanti 

kita dapat menghilangkan semua batasan. Mungkin kita 
mempunyai pemerintah, tetapi kelak hanya berfungsi 

untuk melayani manusia tanpa batasan apapun, 
mungkin bahkan tidak ada uang, hanya berbagi dan 
mengambil apa yang kita butuhkan. Namun agar 
tahap itu bisa tercapai, manusia harus bangun, harus 
tahu apa yang mereka butuhkan, bukan apa yang 
mereka inginkan. Apa yang kita inginkan terlalu 
banyak, akan tetapi apa yang kita butuhkan 
sangatlah sedikit, bahkan kurang dari itu. Itulah 
mengapa saya menyarankan Anda untuk hidup 
sederhana, jadi Anda tidak perlu tergantung 
pada banyak hal. 
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Peran Media dalam Pengangkatan Global

D: Kadang pekerjaan kita tidak memberikan kebebasan atau membuat kita tahu tentang apa 
yang terjadi dan apa yang kita hasilkan. (G: Saya tahu.) Dan jika seseorang membayar ……., 
dia terkadang memanfaatkan penghasilan kita untuk tujuannya, atau orang lain yang tidak kita 
kenal. 

M: Itu benar. 

D: Jadi akan selalu ada keraguan bahwa kita menjual pikiran dan jiwa kita untuk uang. Bagaimana 
kita dapat mencari keseimbangan? Sepertinya memang tidak mungkin untuk menghindari hal 
itu; saya tidak terlalu idealis. Tetapi bagaimana kita dapat menyeimbangkannya dan mencari 
jalan yang benar? 

M: Saya juga tidak tahu. Yang jelas, seluruh planet harus bangun. Seluruh planet, semua penduduknya 
harus bangun dan bangkit menuju ke tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Jadi, jika Anda mempunyai 

maksud baik, maka mereka tidak akan mempergunakannya untuk tujuan yang buruk. Bukan salah 
Anda jika mereka mempergunakannya untuk tujuan yang buruk, Anda tidak harus merasa bertanggung 
jawab untuk itu. Tetapi seluruh penduduk planet harus bangun menuju ke tingakt yang lebih tinggi, 
pemikiran yang lebih tinggi, dan standar moral yang lebih baik. Maka segalanya akan menjadi baik. 
Namun untuk menyeimbangkan itu, tidak banyak yang dapat Anda lakukan, kecuali Anda menyisihkan 
uang Anda untuk amal. Tetapi tidak banyak yang dapat Anda lakukan jika mereka menyalahgunakan 
maksud baik Anda untuk tujuan yang tidak baik. Itulah masalahnya. 

Itulah asal dari lahirnya Penghargaan Nobel Perdamaian. Dia merasa kecewa karena 
maksudnya telah disalahgunakan untuk tujuan-tujuan yang merusak. Jadi dia mengubahnya dan 
uangnya kini digunakan untuk tujuan damai. Walaupun begitu, kita lebih senang jika hal-hal seperti itu 
tidak usah terjadi dan kita tidak harus menyeimbangkan pengeluaran dari penghasilan kita. Namun kita 
harus berusaha untuk mengangkat kesadaran seluruh umat manusia. Dan itulah yang sedang kita 
lakukan, kita harus melakukannya bersama-sama. 

Inilah tujuan dari televisi; yang juga menjadi salah satu alat yang mungkin lebih mampu 
menyebarluaskan hal yang baik dan menjadi alat yang efektif. Tetapi kita masih melakukannya dengan 
cara-cara yang sederhana: Setiap orang menyebarkan berita, selebaran, mengundang orang untuk makan 
makanan vegetarian, mengikuti pameran, membagikan buku contoh, dan mengadakan seminar. Semua 
yang kita lakukan adalah untuk tujuan tersebut, jadi Anda tidak harus menyeimbangkan pengeluaran 
dari penghasilan Anda lagi. 

Takdir Spiritual Berdasarkan pada Kelakuan

D: Ada orang-orang yang takut akan neraka, tetapi ada yang tidak. Mereka adalah contoh 
dari orang-orang yang sangat baik namun mereka ateis. Mereka dapat merasakan Guru batin, 
merasakan norma etika dengan kuat, bahkan lebih kuat dari mereka yang berlatih dan percaya 
kepada Tuhan. Jadi apakah semua orang perlu untuk percaya kepada Tuhan dan neraka untuk 
menjadi orang baik? 
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M: Tidak, tidak. Jika mereka tidak melakukan hal-hal yang buruk, dan meskipun mereka tidak 
percaya kepada Surga dan neraka; mereka akan tetap pergi ke Surga. 

D: Mereka menolak untuk percaya. Mereka menyatakan bahwa mereka hanya mau percaya 
kepada apa yang mereka lihat. 

M: Apakah mereka ilmuwan? 

D: Tidak selalu. 

M: Yah, yang saya maksud adalah mereka yang sangat terpikat dengan pekerjaan yang tidak baiklah 
yang tidak dapat melihat Surga dan neraka. Tetapi untuk orang-orang yang tidak melakukan hal-

hal buruk apapun, tidak peduli apakah mereka percaya atau tidak, tidak ada orang yang dapat memaksa 
mereka. Hanya kepada orang-orang yang benar-benar berada dalam kesulitanlah saya baru berharap agar 
mereka dapat melihat Surga dan neraka, lalu mereka mau berhenti menjadi perusak atau menjual barang-
barang yang merusak kepada orang lain dan menghancurkan hidup orang lain. 

D: Baik, Guru. Yang Anda maksud adalah tujuan mereka hanyalah untuk mendapatkan 
keuntungan atau tujuan tingkat rendah lainnya. 

M: Ya, ya. Dan mereka akan pergi ke tempat yang sangat tidak diinginkan. 

D: Apakah hanya rasa takut yang dapat menghentikannya? 

M: Ya, jika mereka mengetahui sesuatu. Tidak diperlukan rasa takut, tetapi jika mereka mengetahui 
Kebenaran di balik semuanya, di balik jalan yang sebelumnya tertutup, maka mereka tidak akan 

berani melakukan hal-hal yang merusak atau menjual senjata atau peralatan yang merusak. Itulah yang 
saya maksud. Namun bila seseorang bermoral baik, jika mereka setiap saat melakukan hal-hal baik, 
mereka tidak perlu percaya akan adanya Surga dan neraka. Mereka hanya mengetahuinya di dalam 
hati, meskipun di luar mereka mengatakan “Saya tidak percaya Surga; saya tidak percaya neraka.” 
Tetapi mungkin mereka percaya, atau setidaknya di alam bawah sadar mereka tahu bahwa itu ada. Itulah 
mengapa mereka melakukan hal-hal yang benar setiap saat. Inilah inti dari diskusi ini. Tidak masalah 
apakah Anda berkata bahwa Anda percaya Surga atau tidak, Anda tidak perlu tergantung pada apa yang 
dikatakan oleh mulut. 

D: Otak tidak dapat percaya? 

M: Mungkin mereka percaya, atau mereka mengatakan tidak percaya hanya untuk terlihat kuat atau 
ingin gaya, begitulah. Tetapi sebenarnya mereka percaya.
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Dunia Cerita

Kasih Kudus Tuhan Memberkahi Festival 
Musim Panas

Oleh rekan inisiat di China (Asal dalam bahasa China)

Baru-baru ini kota kami menjadi tuan rumah sebuah festival musim panas yang diadakan untuk 
membangkitkan perekonomian dan mempromosikan perlindungan lingkungan. Saya dan dua 

rekan inisiat mendiskusikan peristiwa tersebut dan memutuskan untuk mempergunakan kesempatan 
itu untuk membagikan selebaran Cara Hidup Alternatif serta kipas-kipas mungil yang dicetak 
dengan informasi mengenai Supreme Master Television.

Ketika kami tiba di tempat penyelenggaraan tersebut, banyak pengunjung yang telah 
berkumpul dan pertunjukan telah dimulai. Saat kami membagikan selebaran, banyak orang yang 
menunjukkan perhatiannya yang sangat besar kepada selebaran-selebaran tersebut dan membacanya 
dengan seksama. Beberapa orang menanyakan tentang manfaat pola makan vegetarian. Kami 
kemudian menjelaskan berbagai manfaat dari pola makan vegetarian terhadap  kesehatan, kasih 
terhadap hewan, dan kasih terhadap semua kehidupan. Para pendengar begitu terhanyut saat 
mendengarkan diskusi tersebut dan tidak menunjukkan tanda-tanda ingin pergi!

Seorang inisiat muda berloncatan ke sana ke mari dengan gembira, dan mengucapkan pesan 
“Semoga Anda sehat!” sambil membagikan selebaran. Ketika ditanya mengapa dia membagikan 
selebaran tersebut, dia segera menjawab, ”Demi kesehatan dan kasih terhadap hewan-hewan!” Dia 
menunjuk dengan jarinya yang kecil ke isi selebaran tersebut – “Ubahlah Hidup Anda; Ubahlah 
Hati Anda; Ubahlah Pola Makan Anda.”  Ketika pesan itu datang dari seorang anak kecil, itu sangat 
menyentuh hati orang-orang. Ketika orang-orang mengetahui bahwa Supreme Master Television 
hanya memuat berita-berita yang positif dan inspiratif, serta dapat disaksikan tanpa biaya, mereka 
kemudian segera maju ke depan untuk meminta kipas-kipas tersebut.

Hari itu merupakan hari yang terbahagia bagi kami, karena kami melihat banyak wajah 
yang penuh senyum yang terbanyak, dan kami juga mendengar kata “terima kasih” terbanyak, 
serta mengalami berkah Guru yang tak terbatas! Kami berterima kasih kepada Guru karena telah 
memberi kami kesempatan untuk berbagi kasih kudus dan mulia Tuhan, serta mengizinkan lebih 
banyak orang untuk menikmati berkah-Nya. 
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Ego Dapat Dilenyapkan Melalui 
Penyatuan Jati Diri dengan 

yang Lebih Agung
Disampaikan oleh Maha Guru Ching Hai, 

    Malaga, Spanyol, 1 Oktober 2006, (Asal dalam bahasa Inggris)

T: Guru, kemarin pagi Anda mengatakan kepada kami 
bahwa kita harus lebih rendah hati dan melenyapkan 

rasa ego kita, dan saya memahami semua itu. Tetapi saya 
ingin tahu apakah Anda memiliki beberapa tips tentang 
bagaimana cara kita benar-benar melakukannya. Jika kita 
bekerja di dunia ini dan kita berada dalam situasi dimana 
ego selalu menampakkan diri di depan. Bagaimana cara 
untuk menekannya?

G: Sebenarnya, Anda tidak perlu berusaha terlalu keras. 
Hal ini akan muncul bersamaan dengan realisasi batin 

bahwa kita semua adalah satu; bahwa di masa lalu, kita 
mungkin pernah menyinggung perasaan seseorang, yang 
juga merupakan bagian dari kesatuan dari Diri kita. Karena 
itu, jika bagian khusus dari kebersamaan Diri kita itu ingin 
membetulkan dirinya, maka tidaklah masalah. Itu adalah 
Diri kita juga. Misalkan kemarin kalian menabrak batu dan 
berdarah di bagian tertentu dari tubuh kalian, setelah itu 

kalian mengobatinya, tetapi tidak tuntas. Lalu kalian pergi 
tidur dan melupakan semua itu. Tetapi pada keesokan 

paginya saat kalian bangun dan mata kalian melihat 
bagian tubuh yang masih memar dan berdarah itu, 

maka tangan yang lain menempelkan plester 
pembalut pada luka itu dan hal itu menyakitkan. 

Kadang obat antiseptik menimbulkan rasa 
nyeri; menyakiti kulit kalian, dan menyakiti 

luka kalian, namun obat itu menolong, dan 
setelah beberapa waktu, obat itu akan 

menyembuhkan luka kalian. Apakah 
kalian akan mempersalahkan tangan 

Tanya Jawab Pilihan
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kiri kalian karena mengobati tangan kanan kalian dengan obat antiseptik yang memberi rasa sakit dan 
rasa nyeri itu? Tidak! Apakah kalian akan mempersalahkan mata yang menyaksikan seluruh tubuh dan 
memberitahu tangan untuk membantu? Tidak! Mata adalah saksi dari semua kehidupan kalian. Tangan 
adalah hukum karma yg bekerja melalui orang-orang yang berbeda untuk menetralkan kesalahan 
yang kita perbuat di masa lampau dan membuatnya lebih baik. Sekarang kalian paham? (T: Ya, terima 
kasih.)

Baiklah, jangan mengeluh. Senantiasa tenang dan berusaha menerima segala situasi, atau 
berusaha membuatnya lebih baik di kemudian hari atau dengan cara diplomatis jika kalian bisa. Jika 
tidak, maka terima saja.

T: Hanya mengatasi sang pikiran?

G: Ya. Hal itu sangat sulit, tetapi paling tidak jika Anda berada dalam situasi itu lagi, Anda akan 
mengingat plester itu. Lebih mudah untuk mengingatnya jika saya memberikan contoh yang 

konkret. Dan semuanya itu berada di dalam alam semesta. Selain itu, bahkan jika kekuatan negatif 
menyerang Anda melalui orang itu, hal itu tidak akan mencelakakan Anda dengan cara apapun juga. Hal 
itu hanya akan menaikkan Anda. Hanya membuat Anda menjadi lebih agung. Hal itu bagaikan pupuk 
yang memperindah bunga mawar, bagaikan penggalian tanah dan penyiangan serta pemangkasan yang 
dilakukan oleh petani, hanya untuk memperindah bunga-bunga itu.

Tanya Jawab Pilihan
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Pemusatan Pikiran adalah
Alat yang Terbaik
Untuk Mengubah Sikap

Disampaikan oleh Maha Guru Ching Hai,
Malaga, Spanyol, 1 Oktober 2006, (Asal dalam bahasa Inggris)

T: Apakah penyakit disebabkan oleh karma? 

G: Itu juga bisa karena sikap. 

T: Sikap negatif? 

G: Ya, keduanya adalah karma. Karena jika 
kalian tidak memiliki karma yang buruk, 

kalian tidak akan memiliki sikap yang negatif. 
Tetapi jika kalian menemukan atau jika kalian 

menyadari tentang sikap negatif, maka kalian 
dapat mengubah sikap itu dan menolong 
diri kalian sendiri. Tetapi kalian harus 
kuat dalam hal sikap. Kadang hati kita 
tidak cukup kuat, dan kadang pikiran kita 
tidak cukup kuat. Mereka ingin bersikap 
positif tetapi sangat lemah. Maka, 

berusahalah sebaik mungkin untuk  bersikap positif. Melafalkan Nama-nama Suci adalah yang terbaik. 
Jangan bersusah payah memikirkan tentang sikap, atau apa saja! Lafalkan saja Nama-nama Suci dan 
bermeditasi. Cahaya dan Suara sangat menolong.

Tanya Jawab Pilihan
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Perkembangan Ilmu Pengetahuan
Harus Diimbangi dengan Pemahaman Spiritual
Disampaikan oleh Maha Guru Ching Hai, Center Seoul, Korea, 17 Mei 2000 (Asal dalam bahasa Inggris)   DVD #705

T: Karena ilmu pengetahuan sangat berkembang, bahkan manusia dapat dibuat duplikatnya. 
Beberapa orang mengatakan bahwa ini adalah tingkat tinggi dari perkembangan ilmu 

pengetahuan, tetapi beberapa orang mengatakan bahwa ini adalah akhir dari dunia. Apakah pendapat 
Anda mengenai hal tersebut?

 

G: Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, kita seharusnya juga mengembangkan 
spiritualitas. Jika tidak, maka kita tidak akan seimbang, kita berada dalam bahaya dan hal itu 

akan menghancurkan diri kita sendiri. Dengan demikian maka itu bisa menjadi akhir dunia, sudah 
pasti! Jika  kita  tidak  memiliki kekuatan moral dan pengetahuan spiritual tentang bagaimana menjadi 
seorang manusia yang baik, dan kita menciptakan segala macam boneka dan mempergunakannya 
secara salah - misalnya, kita mungkin membuat perang. Karena boneka-boneka ini tidak takut mati 
dan mereka tidak mengenal standar moral sehingga mereka dapat membunuh siapa saja secara acak 
- lalu tentu saja, dunia kita akan berakhir. Perkembangan ilmu pengetahuan, jika tidak dikendalikan 
oleh kekuatan dan pemahaman spiritual, itu bagaikan sebilah pisau di tangan anak kecil. Ia bisa saja 
membunuh anak yang lain atau orang lain.

Vegetarisme: Hormat dan Kasih 
Terhadap Kesatuan dari Semua Kehidupan

Disampaikan oleh Maha Guru Ching Hai, Dublin, Irlandia, 7 Juni 1999, (Asal dalam bahasa Inggris)   DVD #656

T: Saya merasa gembira karena Anda adalah seorang vegetarian. Dapatkah Anda  menjelaskan 
mengapa di dalam hidup ini sangat penting untuk menjadi vegetarian?

G: Hal ini penting karena kita dan semua kehidupan di planet ini terhubungkan bersama oleh 
sebuah rantai yang tak tampak. Dan jika satu mata rantai itu rusak, maka segalanya menjadi 

kacau balau. Tetapi karena tak tampak maka kita tidak mengetahuinya. Jika tidak, bagaimana kita 
menjelaskan mengenai semua bencana, semua pembunuhan, dan peperangan di planet ini? 

Saat Anda masuk ke dalam batin dan bermeditasi pada Tuhan, Ia akan menunjukkan 
kepada Anda bahwa rasa welas asih sangatlah penting dan rasa welas asih harus disalurkan kepada 
semua makhluk, bahkan para hewan. Lalu Anda akan tahu betapa pentingnya itu. Dalam Alkitab, 
Tuhan telah mengatakan bahwa Ia menciptakan manusia dan membuat semua tanaman yang ada di 
ladang serta semua sayuran sebagai makanan kita. Lalu Ia berkata, “Kemudian saya menciptakan 
para binatang untuk menemani kalian, untuk menolong kalian, dan kalian akan menguasai para 
binatang.”  Tetapi ia tidak menyinggung bahwa kita boleh memakan mereka.
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Anak-anak Quanyin dalam Perlindungan Tangan Tuhan
Oleh saudari inisiat Yubai, Taipei, Formosa (Asal dalam bahasa China)

Selama Retret Eropa 2007 di Austria, seorang saudari menganjurkan agar Supreme Master 
Television seharusnya menayangkan drama singkat tentang betapa sulitnya bagi anak-anak 

untuk menjaga diet vegetarian di sekolah. Sebenarnya, banyak dari anak-anak Quan Yin kita yang 
menghadapi rintangan dalam usahanya untuk mempertahankan diet vegetarian di sekolah. Tetapi, 
Guru telah mengubah berbagai ujian yang dihadapi anak-anak Quan Yin menjadi berkah yang tak 
terhingga. Selain anak-anak yang terberkahi yang akan saya sebutkan, saya percaya bahwa ada 
puluhan ribu dari para rekan praktisi cilik yang sangat diperhatikan oleh Guru. Kemuliaan yang telah 
dilimpahkan Guru kepada mereka semua seharusnya menjadi dorongan bagi para inisiat dewasa. 

Cerita 1
Saya dan suami dengan gembira mendaftar untuk retret internasional 5 hari di Hsihu. 

Tetapi anak kami Hong belum berusia 16 tahun, karena itu ia tidak bisa mengikuti retret. Paman 
Hong ingin membantu menjaganya dan mengundang Hong untuk tinggal bersama mereka. Tapi 
begitu sekolah dimulai, Hong wajib mengikuti kegiatan yang mengharuskan dia ikut dalam 
Pertandingan Pameran Ilmu Pengetahuan, jadi dia berharap agar kami mengizinkannya tinggal di 
rumah sendirian. Kami sangat ragu dan prihatin. Walaupun dia sudah memasuki umur 14 tahun, 
akan tetapi kami sangat jarang membiarkan dia tinggal di rumah sendirian, apalagi pada malam hari. 
Jadi saya bertanya kepadanya, ”Apakah kamu tidak takut?” Dia kemudian menjawab, “Bagaimana 
saya bisa tahu jika saya tidak mencoba?” Kami sangat terkejut dan tersentuh oleh keberanian yang 
belum pernah diperlihatkannya sebagai seorang anak yang belum pernah melewati malam sendirian 
sebelumnya. Jadi, saya mulai melatih bagaimana mengurus makan tiga kali, dan meninggalkannya 
sebuah daftar yang panjang. Pada waktu yang bersamaan, secara diam-diam saya berdoa meminta 
bantuan Guru. 

Retret lima hari berakhir dan sekolah juga telah dimulai. Ketika saya tidak berada di 
rumah, Hong menangani kegiatannya untuk Pertandingan Pameran Ilmu Pengetahuan. Dia juga 
mengikuti tes mode di sekolah. Beberapa hari kemudian, hasil pertandingan dan tes keluar. Pada 
saat itu Hong menerima hasil yang luar biasa dalam pertandingan, dan akan mewakili sekolahnya 
dalam Pertandingan Kota Taipei. Dia berada di peringkat satu dalam Tes Mode di antara semua anak 
di tingkatannya. Kami tahu bahwa semua ini karena Guru. Hong adalah anak Quan Yin yang begitu 
diperhatikan dengan baik oleh Tuhan. 

Cerita 2
Adik perempuan saya tinggal di Malaysia. Ketiga anaknya telah diinisiasi dan rajin dengan 

latihan rohani mereka. Anak pertama De dan Yong keduanya bersekolah dan tinggal di asrama. Yong 
tinggal di sekolah ternama yang ketat. Sekolah itu tidak mengizinkan pengecualian apapun, dan 
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sekolah itu tidak akan menyediakan makanan vegetarian apapun. Yong memperlihatkan keteguhan 
imannya selama berada di sekolah. Dia hanya makan nasi dengan kecap (kadang bahkan tanpa 
kecap), dan makanan vegetarian serta vitamin yang dikirimkan adik perempuan saya kepadanya. 
Dia terus bertahan dengan cara ini selama tiga tahun. Hong tetap menjaga sila dan meditasi dalam 
lingkungan yang keras. Akhirnya, dia mendapatkan dukungan dan kasih dari para guru serta teman-
teman sekolahnya. 

Tidak ada batasan usia untuk inisiat muda yang dapat mengikuti retret di Thailand. 
Tetapi sekolah-sekolah dari semua keponakan saya tidak akan mengizinkan siapapun untuk cuti 
sekolah. Dan mereka hampir mendekati ujian. Mereka kuatir jika permintaan izin akan mengubah 
pandangan guru-guru serta teman-teman sekolah terhadap mereka. Namun, setelah penjelasan dari 
saudari saya, ketiga anak itu sangat gembira karena dapat mengikuti retret di Thailand dan kelima 
orang dalam keluarganya menerima “hadiah” dari Guru. Ini sungguh merupakan Rahmat Tuhan, 
dan hadiah paling penting dalam kehidupan seseorang. Sejak itu, seluruh keluarga berlatih dengan 
lebih giat. Ketiga anak itu harus mengikuti ujian susulan karena cuti mereka selama seminggu, 
akan tetapi mereka mendapatkan nilai yang luar biasa. Kekuatiran mereka sebelumnya akhirnya 
luluh, dan hal ini merupakan ujian untuk keteguhan iman mereka.

Cerita 3
Saya mempunyai keponakan lain yang belajar di Kanada untuk beberapa tahun. Dia 

menjaga sila dan diet vegetarian. Kemudian dia melanjutkan ke institut penelitian di Universitas 
Washington yang terletak di Seattle, Amerika Serikat. Universitas Washington adalah salah satu 
sepuluh besar di Amerika Serikat. Meskipun peringkatnya bagus, hanya dia satu-satunya yang 
tidak mendapatkan kontrak pekerjaan di kelasnya. Namun, dua bulan sebelum kelulusan, sebuah 
keberuntungan yang luar biasa terjadi padanya: Kantor pusat Microsoft mempunyai lowongan dan 
sebuah perusahaan penerimaan tenaga baru datang mencari calon di jurusannya. Karena setiap orang 
di kelasnya sudah mempunyai kontrak, hanya dia satu-satunya yang tersedia untuk wawancara 
pekerjaan tersebut. Sebagai hasilnya, dia mendapatkan kesempatan kerja yang diidamkan oleh 
setiap teman kelasnya. Pekerjaan ini adalah hadiah terbaik yang sesuai dengan gelarnya. 

Dia tahu dalam hatinya bahwa itu adalah karena berkah dan keajaiban Guru. Sekarang dia 
bukan hanya mengikuti grup meditasi secara teratur, tetapi juga menggunakan uang penghasilannya 
untuk perkembangan Center setempat dengan senang hati.

Semua anak-anak Quan Yin begitu diperhatikan oleh Tuhan. Dengan kepercayaan kepada 
Tuhan, hidup mereka penuh dengan keajaiban. Ini hanyalah berkah dari sisi yang terlihat. Berkah 
tidak terlihat yang mereka dapatkan lebih sulit untuk diungkapkan. Terima kasih kepada Tuhan dan 
Guru. Saya ingin mempersembahkan semua rasa hormat dari semua anak-anak Quan Yin kepada 
Guru. 
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Dunia Satwa

Oleh saudari inisiat Betska, Brentwood Bay, British Kolumbia, Kanada
(Asal dalam bahasa Inggris)

Kami tinggal di sebuah desa kecil di Pulau Vancouver, Kanada, dimana kijang-kijang 
berkeluyuran sepanjang jalan seperti jiwa-jiwa yang bebas. Bagaimanapun, tempat ini adalah 

pulau mereka sebelum manusia menghuninya! Para manusia dan kijang-kijang tinggal bersama 
dalam keharmonisan. Mobil-mobil akan memperlambat jalannya ketika makhluk yang penuh kasih 
ini menyeberangi jalan. 

Rumah-rumah di desa kami biasanya mempunyai daerah yang berumput di halaman depan 
dan belakang. Dan para penghuni desa bangga akan taman-taman sayuran dan bunga mereka dan 
secara hati-hati memelihara mereka agar dapat terus memperindah lingkungan.

Kijang mempunyai kegemaran yang besar untuk memakan banyak tanaman di taman. 
Orang-orang bahkan mengambil kelas untuk menemukan tanaman yang terbaik dan aman untuk 
kijang! Salah satu makanan yang disukai kijang adalah bunga tulip yang dapat dilihat di foto 
halaman ini. Ketika dilindungi dengan pagar-pagar tinggi, yaitu kijang-kijang, taman bunga tulip 
dengan berbagai warna pelangi sungguh indah mempesona.

Rumah kami berada di jalan yang sepi di Desa Brentwood Bay. Setiap musim semi, lusinan 
bunga tulip tumbuh di halaman depan kami untuk menyemarakkan 

dan memperindah lingkungan. Semua tetangga kami telah 
mencoba menanam bunga tulip, akan tetapi kijang-kijang 
itu memakannya dengan cepat sebagai sarapan pagi, siang, 
atau malam! Suatu hari, tetangga kami menyeberangi 
jalan dan datang untuk bertanya, “Bagaimana kalian 
bisa menjadi satu-satunya orang yang dapat memelihara 
tulip? Bagaimana mungkin kijang-kijang tersebut tidak 
memakan bunga tulip kalian?” Penduduk yang melewati 

rumah kami pasti akan berhenti sejenak untuk mengagumi 
taman kami. Mereka semua terlihat terkagum-kagum karena 

Para Hewan 
Menerima Daya Kuasa Guru
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tidak ada taman terbuka tanpa pagar lainnya sepanjang beberapa kilometer di sekitar rumah kami 
yang memungkinkan bunga tulip untuk tumbuh karena adanya kijang-kijang tersebut. 

Suatu malam, seorang tetangga lainnya, Kathryn, bergabung bersama kami untuk sebuah 
acara istimewa di Taman Butchart yang terkenal, hanya berjalan ke bawah menyusuri jalan dari 
rumah kami. Ketika kami berjalan di sepanjang taman, dia menunjuk banyak jenis bunga dan setiap 
kalinya berseru, “Saya mencoba untuk memelihara bunga-bunga ini tetapi kijang-kijang tersebut 
memakannya.” Tiba-tiba, dia berhenti berjalan dan menanyakan saya sebuah pertanyaan, “Tunggu 
sebentar, bagaimana mungkin kijang-kijang tersebut tidak memakan bunga-bunga kalian?”

Kami menjelaskan kepadanya bahwa mungkin ada beberapa alasan untuk pertanyaan itu. 
Pertama, kami menyebutkan bahwa kami adalah vegetarian dan karena binatang tahu bahwa kami 
tidak akan melukai mereka, maka mereka juga tidak akan melukai kami. Kedua, kami menjelaskan 
kepadanya bahwa rumah kami adalah sebuah Center meditasi, walaupun hanya ada dua inisiat yang 
bermeditasi (suami dan saya sendiri), akan tetapi kami mendapat kunjungan yang sering dari para 
pengunjung yang datang untuk membantu menyelenggarakan seminar dan bermeditasi bersama 
kami. Frekuensi getaran rumah dan halaman kami telah terangkat oleh latihan meditasi dan kijang-
kijang tersebut pasti telah merasakan kasih yang mengalir dari rumah tersebut. 

Kathryn puas dengan penjelasan kami dan berkata, “Ya, saya rasa saya juga bisa menjadi 
seorang vegetarian, karena saya suka tahu!”

Apa yang tidak saya ceritakan ke Kathryn adalah sesuatu yang berbeda yang tergantung di 
salah satu semak-semak di bagian depan jalan di halaman, yaitu foto Maha Guru Ching Hai. Saya 
semula menggantungnya di sana untuk melindungi rumah kami. Saya sering heran mengapa kijang-
kijang tersebut dapat merasakan energi yang indah dari foto-Nya dan oleh karena itu menjadi penuh 
hormat terhadap setiap hal yang berada di sekitar-Nya, termasuk bunga-bunga tulip tersebut! 

Cerita ini memberikan kita sebuah contoh nyata akan daya kuasa meditasi dan bagaimana 
daya kuasa Guru menciptakan medan energi yang indah di sekitar kita. Saya bertermia kasih kepada 
kijang-kijang tersebut atas kebaikan kasih mereka dengan membiarkan saya menumbuhkan bunga 
tulip yang paling menakjubkan! Saya juga berterima kasih kepada Guru karena telah menunjukkan 
kepada tetangga kami kekuatan dengan menjadi seorang vegetarian dan praktisi Metode Quan Yin.
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Burung-burung yang
Penuh Rasa Syukur
Oleh saudari inisiat Lin, Taipei, Formosa 
(Asal dalam bahasa Inggris)

Selama kunjungan ke rumah nenek di Keelung, Formosa, sekitar sepuluh tahun yang lalu, dua 
anak saya melihat seekor burung kecil yang sedang belajar terbang dari bagian atas sebuah pohon 

di sebuah bukit yang terletak beberapa kaki di belakang rumah kami. Sebuah hembusan angin keras 
yang tiba-tiba telah meniup burung tersebut ke depan rumah, dan ketika angin tersebut berhenti, 
burung itu jatuh ke atas atap teras tepat di depan anak-anak saya. Saya mencoba menerbangkannya 
kembali ke induknya yang panik tetapi sayapnya tidak cukup kuat untuk memberinya daya gerak 
yang diperlukan untuk terbang dari tingkat yang lebih rendah ke tingkat yang lebih tinggi. 

Mertua saya memungut makhluk yang malang itu dan melikukkan tangannya di sekitar 
burung tersebut, dan dengan ringan melemparnya ke atas; burung tersebut kemudian mendarat 
dengan selamat di samping sisi induknya dan setelah itu berbalik menghadap ke depan tiga manusia 
di teras. Kedua burung tersebut mengangguk dan berkicau berbarengan beberapa kali, seolah-olah 
bermaksud mengucapkan “terima kasih.” 

Anjing-Medi
 

Oleh Sanmin (Asal dalam bahasa Inggris)
 

Saat ini, banyak orang yang memperoleh manfaat yang besar dari 
binatang piaraan ‘dokter Canine’ mereka, khususnya kenyamanan 

psikologis. Selain itu, mereka juga merupakan asisten pemeriksa yang 
hebat.

 Di San Anselmo, Kalifornia, AS, anjing-anjing telah dilatih untuk 
membedakan nafas pasien dengan kanker paru-paru atau dada dari orang 
yang sehat. Karena ketajaman indera penciuman mereka, mereka dapat 
mengambil sampel nafas yang terkena kanker. Para ilmuwan menjelaskan 
bahwa bahan kimia tertentu dilepaskan dari kanker tersebut bahkan pada 
tingkat awal perkembangannya. Dengan demikian, deteksi kanker dini 
menjadi mungkin dengan bantuan anjing-anjing tersebut. Selain itu, dari 
survei kanker paru-paru dan dada, mereka juga dapat mecium bau kanker 
kulit.

 
Kobi meraih nilai yang tinggi 
dalam eksperimen deteksi 
kanker yang diselenggarakan 
di Klinik Pine Street di San 
Anselmo, Kalifornia, AS.
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Berita Supreme Master Television, Episode #287

Pemerintah Malaysia menggunakan dua anjing Labrador untuk 
membantu menemukan kopi CD dan DVD yang illegal. Anjing-

anjing tersebut dinamakan Lucky dan Flo, yang merupakan pinjaman 
dari Irlandia Utara dimana mereka dilatih untuk mengenal bau dari 
bahan kimia yang digunakan untuk memproduksi piringan-piringan 
tersebut sehingga mereka dapat mendeteksi piringan apapun yang 
tersembunyi di dalam kompartemen atau pengiriman yang tidak 

terdaftar. Sejak mulai bekerja di bulan 
Maret, Tahun Emas 4 (2007), anjing-
anjing tersebut telah menemukan 
lebih dari 1,3 juta piringan palsu. 
Teman-teman anjing kita sekali lagi 
menunjukkan betapa pintar dan 
penolongnya diri mereka.

Lucky dan Flo berdiri di depan piringan film DVD bajakan yang berhasil mereka temui selama demostrasi anti bajakan di 
Bandara Internasional Kuala Lumpur di Sepang, pada tanggal 13 Maret.

 Sebuah artikel dari Kanada akhir-akhir ini melaporkan bahwa ada seorang wanita yang 
menemukan kankernya yang berat melalui kelakukan anjingnya. Dia telah menubruk dada sebelah 
kanannya berulang-ulang dan keras. Akhirnya dia terpaksa menjalani sebuah pemeriksaan fisik 
yang menyatakan ada sebuah tumor ganas sepanjang 12 centimeter di dada kanannya. Bagaimana 
anjing tersebut mengetahui ada sesuatu di sana saat ini masih tidak dapat dijelaskan, tetapi tentu 
saja kita menjadi tersadarkan mengenai fakta bahwa teman-teman binatang kita dapat mengetahui 
lebih dari yang kita, manusia, pikirkan.

Sebuah Bakat yang Istimewa 
dari Teman Anjing Kita
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Artis Gajah
Oleh Grup Berita Formosa (Asal dalam bahasa China)

Perkampungan Gajah Mesa di barat laut daerah pinggiran Kota Chiang 
Mai adalah sekolah pelatihan Gajah yang paling besar di Thailand. 

Sekolah tersebut dapat menampung lebih dari sembilan puluh ekor gajah, 
dimana setiap gajah tersebut ahli dalam sebuah keahlian professional. 
Beberapa dapat memainkan harmonika, beberapa dapat bermain sepak 
bola, beberapa dapat menembak panah atau mendorong kayu, dan beberapa 
bahkan dapat menggoreskan lukisan yang rumit..

Perkampungan tersebut mempunyai delapan artis gajah yang 
memperoleh sebuah Guinnness Record karena membuat sebuah lukisan 
pemandangan dengan panjang 12 meter bersama-sama. Dengan diiringi 
musik, mereka dapat melukis karya besar yang menakjubkan dalam 
beberapa menit. Tema dari lukisan itu berkisar tentang pohon kebenaran 
yang melukiskan pohon, bunga, dan bahkan gambar-gambar abstrak. 
Satu dari artis tersebut dapat melukis lukisan seekor gajah berwana yang 
mengesankan.

Artis sedang bekerja

Sebuah lukisan pohon, bunga, dan gambar abstrak yang 
tersusun baik dan tampak-hidup

dHasil karya gajah-
gajah. Di bagian tengah 
adalah lukisan seekor 
gajah yang dilukis oleh 
seekor gajah.

eSelesai dengan kreasi seninya, gajah-gajah ini berjalan 
dengan santai sambil membawa kotak lukisnya
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Angsa Suci
Oleh saudara inisiat Krasimir Kerashki, Plovdiv, Bulgaria
(Asal dalam bahasa Bulgaria) 

Puisi

Ku tundukkan kepala di hadapan-Mu, Guruku yang agung
Dan aku bersimpuh di kaki-Mu.

Hanya Engkau kini yang ada di hatiku,
Dan sinar terang-Mu memenuhiku dengan kasih.

          Refrein: Bagaikan angsa putih, Kau memenuhiku
                  Rahmat-Mu memurnikan sungai yang kelam.

Kemudian Cahaya menyoroti mataku
Dan Kau melelehkan semua kejahatan dalam diriku bagaikan 
lilin.

Aku mendengar suara ribuan jiwa,
Hanya mencari Engkau dengan kata-kata, “Guru, maafkan!”
 

                                             (Refrein diulang)

Aku  mendengar bagaimana malaikat memuji-Mu di 
malam hari
Dan memuliakan Nama-Mu di Surga;

Aku mendengar suara semua orang suci dan orang  bijaksana:
“Hormat dan puji bagi-Mu, Guru agung!”

                                (Refrein diulang)

“Siapakah  dia – begitu murni dan suci?” –
Penuh gemetar bertanyalah sang Maya – ilusi. 

Dan ia, juga menunduk di Kaki Lotus-Mu
Kemudian menghilang kembali – pergi membuat 
kekacauan...

          Refrein: Bagaikan angsa putih, Kau memenuhiku
                  Rahmat-Mu memurnikan sungai yang kelam. 
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Puisi

Perjanjian Suci-Mu
Oleh saudara inisiat Krasimir Kerashki, Plovdiv, Bulgaria (Asal dalam bahasa Bulgaria)

Aku  memberi hormat kepada berbagai
orang suci dan orang bijaksana,
Kepada para paramahansa dan ananda terkenal,
Namun kini, Guru di dalam hatiku 
hanya ada Engkau,
Hatiku hancur tanpa diri-Mu.

Refrain: Alleluia, alleluia
              Guru Ching Hai, alleluia! 
   Alleluia, alleluia,
             Guru Ching Hai, alleluia!

Walaupun  kematian membayangiku
bagaikan burung pengintai
Dan jiwaku melewati ribuan samsara,
Kutahu Engkau selalu bersamaku,
Sayap-Mu menyelimutiku dengan lembut.

                                           (Ulang  refrain)

Itulah mengapa kasih dari semua makhluk hidup
Tak dapat dibandingkan dengan kasihku.

Oh, biarkan kasih yg kuat ini melarutkan diriku
Dan menyatukan jiwa-Mu dan jiwaku!

                                    (Ulang  refrain)

Aku  mengasihi-Mu, Guru, dengan seluruh 
kelembutanku
Dan akan selalu mengikuti Jalan yang Kau tunjukkan,
Aku akan menghargai semua yang surgawi dan suci,
Aku akan menjaga ketat Perjanjian Suci-Mu!

Refrain: Alleluia, alleluia
              Guru Ching Hai, alleluia!
   Alleluia, alleluia, 
             Guru Ching Hai, alleluia!
            Maha Guru, alleluia!
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Pakistan

Menyalurkan Bantuan Perbekalan dan 
Kasih Tuhan ke Pakistan 
Oleh Grup Berita Singapura dan Hong Kong (Asal dalam bahasa Inggris)

Pada akhir Juni 2007, Badai Yemyin menyapu daerah pantai 
Pakistan dan menyebabkan banjir besar yang disertai 

kerusakan yang meluas terhadap perumahan. Ratusan ribu 
penduduk desa terlantar tanpa makanan dan tempat perlindungan. 
Prihatin terhadap kesedihan para korban badai, Guru kami yang 
penuh kasih mengirimkan bantuan dana sebesar 30.000 dolar AS 
untuk membantu usaha penyelamatan. Regu penyelamat Asosiasi Internasional Maha Guru Ching Hai 
yang dibentuk oleh rekan inisiat Singapura dan Hong Kong tiba di Karachi, Pakistan pada tanggal 30 
Juni.

Regu penyelamat berkunjung ke daerah bencana untuk meneliti keadaan. Rumah-rumah dan 
harta kekayaan hancur semuanya. Penduduk desa memerlukan bantuan, terutama karena sebagian telah 
kehilangan pekerjaan mereka dan dililit hutang. Kondisi kesehatan yang buruk dan bahkan kekurangan 
gizi terdapat di mana mana.

Tim kesehatan membeli obat dengan potongan harga yang besar dari pemilik toko obat di 
Karachi. Kami juga membeli satu kotak sabun batangan yang berbahan dasar tumbuhan yang dikenal 
ampuh untuk meringankan penyakit kulit. Kami mendirikan sebuah klinik di bawah pohon di Kota 
Gadab, dimana kami mengobati 120 pasien dan berkonsultasi bersama dengan seorang sukarelawan 
setempat, Dr. Khamiso.

Selama beberapa hari berikutnya, atas saran tim penyelidik, tim medis diarahkan untuk pergi 
ke Kota Thatta dan Kota Sakro sekitar tiga jam dari Karachi. Konsultan lokal lainnya, Dr. M. Adam, 
menawarkan layanannya secara gratis, sementara para sukarelawan muda dari Karachi melayani resep 
obat bagi sekitar 130 pasien pada hari itu.

Dua hari berikutnya, Dr Adam menata sebuah kelas menjadi klinik dan memberitahukan 
penduduk desa pada enam desa terdekat. Dengan bantuan Dr. Adam dan dua orang sukarelawan, Dr. 
Mumtaz Ali dan Dr. Niaz Ali secara bergiliran memberi konsultasi, dan kami telah merawat sekitar 500 
pasien di Thatta. Klinik yang sama dibentuk di sebuah desa di Kota Sakro, dimana 200 penduduk desa 
dirawat dengan bantuan sukarelawan lain, Dr. Gham Nobi.

Para anggota tim medis sangat berterima kasih kepada Guru tercinta atas kesempatan untuk 
melayani negera ini, di sana kami bertemu dengan banyak orang yang berhati suci yang telah berkorban 
untuk membantu misi kita. Meskipun menghadapi medan desa yang berat, akan tetapi kami sangat 
berterima kasih atas perhatian yang terus menerus dan pengaturan yang sempurna dari Guru. Hujan 
ringan terjadi beberapa kali, yang tidak lazim pada musim itu, dan hal ini membuat hubungan antar desa 

Kasih dalam Tindakan
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tidak terputus. Langit terus mendung pada kebanyakan waktu, dan melindungi semuanya dari panas 
yang luar biasa pada musim panas di Pakistan.

Para dokter setempat sangat senang menggunakan persediaan obat dan vitamin yang diberikan 
oleh kami, karena mereka kekurangan pasokan obat dan kebanyakan penduduk desa tidak mampu 
membayar perawatan medis. Penduduk desa di daerah yang jauh juga senang menerima perawatan dan 
selebaran Cara Hidup Alternatif dalam bahasa setempat mereka. Para pemimpin Agama Islam datang 
dan berterima kasih kepada Guru karena telah membantu penduduk setempat.

Regu penyelamat juga membeli makanan seperti tepung terigu, beras, polong-polongan, 
minyak, biskuit, dan susu bubuk di Karachi dan membagikannya kepada penduduk di Kota Gadab, 
Thatta, dan Sakro. Penduduk desa sangat berterima kasih kepada Asosiasi kami dan Guru atas perbekalan 
yang darurat.

Regu penyelamat kemudian meneruskan perjalanan ke Keti Bandar, daerah yang paling parah 
terkena bencana, di sana kami membagikan persediaan makanan kepada penduduk desa yang sangat 
membutuhkan makanan. Kami juga mengirim perbekalan ke beberapa pulau yang terdekat maupun 
yang terjauh yang berjarak empat jam perjalanan melalui angkutan kapal yang diatur oleh World Wide 
Fund – Pakistan. 

Dengan berkah Allah dan Tuhan, regu penyelamat bertemu dengan sejumlah sukarelawan 
Pakistan yang membuat usaha bantuan kami berjalan dengan lancar.

Regu penyela-
mat bersama 
Organisasi Non 
Pemerintah 
setempat dan 
para sukarela-
wan setempat

Pengeluaran oleh Maha Guru Ching Hai untuk tugas penyelamatan 
Badai Yemyin di Pakistan

Deskripsi Jumlah (Rupee) Receipt No.

Makanan - Terigu, Dal, Minyak, Beras, Biskuit                      1.520.450 F1~F4

Obat                           78.585 M1~M9

Transportasi - Truk, Van, dan Taksi                         200.250 T1~T24

Selebaran, Spanduk & Stiker                           26.200 E1~E4

Total
                     Rupee 

$1.825.485 
(US$30.000)
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Jepang

Bantuan yang Tepat Waktu 
bagi Korban Gempa
Grup Berita Gunma (Asal dalam bahasa Jepang)

Pada tanggal 16 Juli 2007, sebuah gempa 
berkekuatan 6,8 melanda Jepang yang 

merenggut banyak nyawa dan menghancurkan 
lebih dari 10.000 rumah di Niigata-ken. Setelah 
mendengar hal ini, Center Gunma segera 
memulai meneliti keadaan bencana. Bahan bantuan pun mulai mengalir 
masuk. Kuatir akan kekacauan yang mungkin timbul akibat dari 
kelebihan penyediaan perbekalan dan tidak adanya tempat penyimpanan 
dan pengelolaan yang baik, pemerintah setempat dengan sopan menolak 
bantuan kami. Oleh sebab itu, kami mengirimkan dana bantuan ke daerah 
bencana melalui Palang Merah.

Setelah gempa terjadi, Guru menginstruksikan kepada kami untuk meneliti keperluan darurat di 
daerah bencana tersebut. Setelah menghubungi pihak yang berwenang, kami diberitahukan bahwa kantong 
sampah, kantong pasir, dan makanan siap saji sangat dibutuhkan. Secara naluri, kami menyadari bahwa 
ini adalah musim hujan dan kantong pasir sangat dibutuhkan untuk mencegah tanah longsor dan banjir. 
Kami kemudian segera membeli sejumlah kantong pasir dan kantong sampah serta mengirimkannya dengan 
cepat ke daerah bencana bersama dengan buku contoh serta selebaran Supreme Master TV. Pada larut 
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malam, dalam beberapa jam setelah pengiriman, hujan lebat turun dan 
mengakibatkan tanah longsor serta menghancurkan rumah-rumah. 
Guru kami yang penuh kasih telah mengetahui hal ini sebelumnya dan 
berusaha mengurangi bencana melalui kami. Kami semua tersentuh 
dengan deraian air mata oleh kasih dan perhatian Guru yang sangat 
besar terhadap umat manusia.

Di samping itu, kami memperhatikan bahwa tempat 
perlindungan yang lebih kecil di luar daerah kekurangan bahan 
perbekalan. Kami kemudian membeli sup vegetarian cepat saji, saus 
kari, mie cepat saji, dan mayonais vegetarian yang dikemas ke dalam 
kotak dan dikirim ke tempat perlindungan yang jauh. Kebanyakan 
tempat perlindungan ini terletak di atas gunung atau di sepanjang 
pantai yang tidak mempunyai alamat lengkap dan membuat kami 
kesulitan untuk menemukannya. Ditambah dengan gempa susulan 
dan jalan yang hancur, hal ini membuat daerah itu semakin sulit untuk 
dijangkau. Akan tetapi, dengan bimbingan dan pemberkatan Guru, 
kami berhasil menjangkau tempat perlindungan itu.

Pada beberapa tempat perlindungan yang belum menerima bantuan bahan apapun, para korban 
begitu gembira saat menerima persediaan makanan hingga mereka menundukkan kepala kepada kami untuk 
mengucapkan terima kasih. Di panti jompo yang ditempati oleh tiga penduduk yang sudah tua, satu orang 
mengatakan bahwa mereka bertahan dengan gulungan nasi sejak kejadian gempa. Mereka sangat senang 
dengan mie yang dibawa oleh rekan inisiat. Seorang wanita tua memegang makanan berkah di tangannya dan 
tertawa gembira. Di tempat keramat di atas gunung dimana hanya terdapat air, raut muka para korban terlihat 
sangat lelah dan cemas karena gempa. Akan tetapi, setelah menerima bantuan kami, muka mereka bersinar 
dan diiringi dengan senyuman yang mempesona. Beberapa orang bahkan menangis terharu.

Kami mengunjungi 16 tempat perlindungan. Setelah kita membagikan semua bahan perbekalan, 
hati kami dipenuhi dengan rasa syukur, karena atas berkah dan pengaturan dari Tuhanlah maka usaha ini 
baru memungkinkan dan dapat menjangkau tempat perlindungan yang jauh ini meskipun kondisi jalan sangat 
buruk. Sementara itu, kami merasa bangga dapat menjadi alat Tuhan dan menyampaikan kasih Tuhan kepada 
orang yang membutuhkan.

Pengeluaran Biaya dari Asosiasi Internasional Maha Guru Ching Hai
    Usaha Bantuan kepada Korban Gempa Niigataken Chuetsu-Oki di Jepang 

(Jumlah dalam Yen Jepang)

Deskripsi   Jumlah (Yen)   Receipt No

Sumbangan tunai (melalui Palang Merah Jepang) 324.000 J1

Kantong pasir, kantong sampah, alat-alat kantor, 
transportasi, dan lain lain 118.182 J2

Makanan (saus kari, mie cepat saji vegetarian, 
sup gelas cepat saji, mayonaise), alat-alat 
makan, angkutan

175.830 J3

Total ¥618.012
(US$5.190,33)

J2

J3

J1
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Inggris

Mengulurkan Tangan
di Kerajaan Inggris
Oleh Grup Berita Surrey, Inggris (Asal dalam bahasa Inggris)

Pada akhir Juli, Inggris tertimpa bencana banjir yang terburuk 
dalam 60 tahun ketika sebuah badai melewati bagian barat dari 

negara tersebut. Mendengar keadaan tersebut, Maha Guru Ching 
Hai segera menyatakan kepedulian-Nya. Para anggota Asosiasi 
kami di Inggris membentuk regu penyelamat dan berangkat 
ke daerah Oxforshire, Worchestershire, dan Gloucestershire untuk 
mengulurkan tangan kepada pemerintah setempat dan penduduk yang 
terkena bencana. 

Di Oxfordshire dan Gloucestershire, Asosiasi kami 
berhubungan dengan Palang Merah dan Polisi Thames Valley beserta 
organisasi amal dari Ambulans Santo John di Oxford. Kantor Wilayah Palang Merah memastikan 
bahwa bantuan mereka saat ini memang diperlukan. Para anggota Asosiasi kami ikut bergabung 
dengan Tim Operasi Palang Merah untuk memenuhi kebutuhan di berbagai daerah.

Slovakia 

Dapur Baru bagi Yatim Piatu
Oleh saudara inisiat Roman, Zilina, Slovakia (Asal dalam bahasa Slovakia)

Pada bulan Desember, Tahun Emas 3 (2006), Center kami menyelenggarakan pesta Natal bagi 
anak-anak yang kurang mampu di Panti Asuhan Poddunajske Biskupice di Slovakia. (Silahkan 

baca Majalah #178 untuk detilnya.) Pesta ini diatur oleh organisasi amal Time 4 Sharing (Waktu 
Berbagi), yang bekerja sama dengan para sukarelawan lain beserta para inisiat dari Slovakia dan 
Austria. Dukungan dana sendiri disediakan dengan penuh kasih oleh Maha Guru Ching Hai.

Setelah Natal berlalu, ada masalah teknis baru yang muncul di panti asuhan, sehingga 
sebuah dapur baru diperlukan. Dengan bantuan dana yang penuh kasih dari Maha Guru Ching Hai 
beserta Perusahaan Teknologi Informasi IDS-Scheer Slovakia, sebuah perangkat dapur baru telah 
dipesan.

Sampai hari ini, pembangunan kembali dapur hampir selesai. Direktur panti asuhan, 
Nyonya Eva Mojtova, berencana untuk mulai menggunakan dapur baru tersebut pada bulan 
September, Tahun Emas 4 (2007). Dia menyatakan terima kasihnya kepada Maha Guru Ching Hai 
dan semua orang yang telah memberikan bantuan.
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Pengeluaran Biaya oleh Maha Guru Ching Hai 2006
Perayaan Natal dan Dapur Baru untuk Para Yatim Piatu di Slovakia

Deskripsi Jumlah                       
(Slovak crowns) Receipt No.

Seragam hiburan hewan (program interaktif bagi anak anak) 11.000 A

Hadiah Natal untuk para yatim piatu di Bratislava (permen, mainan dll.) 5.004 B

Vegetarian (roti kepit vegetarian, buah-buahan, sayur, dll.) 2.673 C

Dekorasi (poster) 1.584 D

Perayaan Natal di Kosice (hadiah untuk anak2, permen, biaya perjalanan, dll.) 8.625 E1~E6

Dapur baru 62.474 F1~F3

Total $91.360 SKK
($2.768.50EUR)  

China

Mengirimkan Kasih Ilahi dan Perhatian dari Guru ke Yunnan
Oleh Grup Berita Hong Kong (Asal dalam bahasa China)

Pada tanggal 3 Juni 2007, gempa bumi yang dahsyat 
dengan 6,4 skala Richter telah mengguncang 
Kabupaten Ling’er di Kota Pu’e, Propinsi Yunnan, 
China dengan jumlah pengungsi sebanyak 50.000 
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orang lebih. Setelah mendengar kabar ini, Maha Guru Ching Hai segera 
mengirim dana bantuan dan menginstruksikan rekan inisiat untuk 
membentuk upaya bantuan. Center Hong Kong menerima instruksi 
ini pada tanggal 28 Juni dan segera bergabung dengan rekan inisiat di 
China. Kami membentuk dua tim bantuan, tim yang pertama menuju ke 
wilayah yang paling hancur di Kabupaten Ling’er dan tim yang satunya 
lagi menuju ke wilayah yang lebih terpencil di Xishuangbanna.

Kabupaten Ling’er
Di Kabupaten Ling’er, kami menghubungi pemerintah 

lokal dan Palang Merah. Deputi Walikota Kabupaten dan Presiden 
Palang Merah setempat segera mengirimkan sebuah mobil jeep untuk 
mengantarkan kita melakukan survei lapangan ke lokasi yang terkena 
dampak paling parah, yaitu Desa Sanjia, Kotapraja Manlian. Rumah-
rumah rusak parah, tetapi untung hanya ada beberapa korban. Kami 
membuat rencana malam itu juga, dan keesokan harinya membeli 
barang bantuan di tempat tersebut. Barang-barang yang dibeli mencakup 
beras, mie, minyak goreng, kacang, lembaran kembang tahu, bihun 
kacang hijau, garam, gula merah, permen, handuk, sabun, dan kertas 
toilet. Banyak kejadian menyentuh yang terjadi selama proses ini. 
Pemilik toko memberikan dukungan yang sangat besar, dan direktur 
Biro Urusan Sipil kabupaten yang mengurus amal, menawarkan 
bantuan yang sangat besar. Beliau mendukung setiap survei lapangan 
bersama kami dan menyediakan pengiriman dengan menerangkan 
kondisi setempat, lalu mengirimkan mobil jeep untuk membawa kami 
ke lokasi yang terkena dampak. 

Dalam waktu yang singkat, kami mengirimkan perbekalan 
darurat ke Kantor Kotapraja Manlian, dimana bantuan dibagikan 
dengan cara yang tertib kepada penduduk desa 
yang dengan sabar menunggu. Seorang penduduk 
desa yang sudah tua memegang tangan rekan 
inisiat dan berkata, “Ketika kami sedang makan 
dengan menggunakan mulut kami, kami akan 
memikirkan kalian dengan hati kami.”

Xishuangbanna 
Setelah tiba di Kabupaten 

Menghai di Xishuangbanna, rekan inisiat 
mendekati pemimpin bantuan setempat 
untuk mengerti akan keadaan di sana. 
Dengan segera, Kepala Departemen 
yang terkait mengunjungi dan 
memberitahu kami bahwa Daluo, 
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Xiding, dan Bulangshan 
terkena efek, akan tetapi 
Daluo menderita lebih parah. 
Dia kemudian berjanji untuk 
menemani kami melakukan 
survei lapangan keesokan 

harinya.
Ketika pagi tiba, empat rekan inisiat pergi ke Daluo dengan pejabat 

setempat, sementara dua grup lainnya menuju ke Xiding dan Menghun 
dengan mobil sewaan. Dituntun oleh kendaraan resmi, kami mengunjungi 
rumah tinggal, sekolah, dan rumah sakit di Menghun dan Mengzhe. Kami 
memperhatikan bahwa kondisinya lebih baik daripada di Ling’er. Kami menemukan bahwa 
Bulangshan adalah wilayah yang paling miskin di Xishuangbanna. Walaupun tidak menderita 
kerusakan yang parah akibat gempa bumi, akan tetapi Bulangshan berada di wilayah yang terkenal 
akan peredaran obat terlarang. Jadi kami berharap dapat menggunakan operasi bantuan ini untuk 
menyampaikan kasih dan perhatian Guru kepada penduduk setempat.

Pada tanggal 6 Juli, dengan bantuan dari pemerintah kabupaten, rekan inisiat 
mengirimkan truk yang dipenuhi dengan beras, mie, minyak, garam, dan kebutuhan sehari-hari 
lainnya ke Bulangshan. Ketika kami mengetahui bahwa atap sekolah dasar setempat tidak utuh 
dikarenakan kekurangan dana, maka kami kemudian mengumpulkan sejumlah uang yang cukup 
dan memberikannya kepada deputi walikota untuk disampaikan kepada kepada desa.

Penutup
Tanggapan yang cepat oleh pihak pemerintah China dapat dilihat oleh semua rekan 

inisiat yang turut serta dalam upaya bantuan. Dalam beberapa jam setelah gempa, tentara yang 
ditempatkan di wilayah tersebut telah tiba untuk memberikan bantuan dan membagikan kebutuhan 
hidup sehari-hari kepada para korban. Di setiap kantor desa yang kami kunjungi, pejabat dari 
Urusan Sipil dan departemen lainnya ditempatkan di sana untuk mengamati kebutuhan para 
korban dan menyampaikan permintaan mereka. Dari pagi sampai senja, kami bisa melihat pejabat 
pemerintahan yang bekerja keras untuk membantu para korban. Mereka sangat bersahabat, terbuka, 
dan selalu menjawab pertanyaan kami. Selanjutnya, selama operasi bantuan kami, penguasa 
setempat mengirimkan kendaraan tentara untuk mengantarkan kami melakukan survei ke tempat-
tempat di mana kendaraan lain tidak bisa menjangkau. Kami merasa sangat tersentuh dan terkesan 
oleh pengabdian mereka.

Berkah Guru telah mengatur segalanya sehingga memungkinkan kami untuk menyelesaikan 
misi bantuan ini dengan lancar. Kami berdoa agar Tuhan memberkati semua orang di wilayah yang 
terkena bencana, sehingga mereka bisa segera membangun kembali rumah mereka yang indah.
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Pengeluaran oleh Asosiasi Internasional Maha Guru Ching Hai 
akan Bantuan yang Disampaikan kepada Korban Bencana 

di Propinsi Yunnan, China

Description Amount (in RMB) Receipt No

uMakanan: beras, minyak sayur, mie, tepung susu, lembaran kembang tahu, 
bihun kacang hijau, acar sayur, kacang, garam, gula merah, biskuit
uPeralatan makan: mangkok, sumpit
uBarang kesehatan pribadi: handuk, sabun, kertas toilet, sikat gigi, dan odol
uBarang untuk anak-anak: buku gambar, tali lompat, kotak pensil, buku 
latihan, bola, pensil, rautan, papan tulis

43.395 Y1~Y19

Primary school construction fund (to complete roof repair) 1.100 X

Transportation fees 1.650 X

Total RMB$46.145
(US$ 6.101)

Kasih dalam Tindakan
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Upaya Penuh Kasih yang Berkesinambungan 
Melegakan Korban Banjir

Oleh inisiat di China (Asal dalam bahasa China)

Wilayah Chongqing

Setelah banjir besar yang melanda wilayah 
Yungyang di timur Kabupaten Chongqing 

dan Longchang di Propinsi Sichuan di awal bulan 
Juli, para anggota Asosiasi kami pada saat itu 
telah menyampaikan bantuan (untuk detilnya, 
silakan merujuk ke laporan di Majalah #187), 
hujan yang sangat deras turun lagi di wilayah Chongqing pada 
tanggal 17 Juli. Hal ini memicu banjir parah yang belum pernah 
terjadi sebelumnya selama 115 tahun dan telah mengakibatkan 
kehancuran yang luas terhadap 33 kota dan wilayah. Rekan inisiat 
di China melihat situasi ini dengan keprihatinan yang sangat 
besar, dan setelah kondisi jalan membaik, para anggota asosiasi 
dengan segera melakukan penyelidikan lapangan di wilayah yang 
terkena dampak paling parah.

Berdasarkan hasil investigasi, pertama-tama kami pergi ke Kota Hebian di Bishan. 
Para korban di sana sangat membutuhkan selimut tebal dan pakaian. Kami membeli 110 selimut 
tebal dengan kain penutup, 200 potong kaus dan celana, kemudian mengirimkannya ke wilayah 
yang terkena bencana.

 Setelah itu kami membeli 35 selimut tebal dan kain penutup, 80 potong kaus, 40 
pasang celana, 120 kg gula, 60 kotak dupa nyamuk dan mengirimkannya ke komunitas pertama 
dan kedua di Chen Jia Qiao. Para korban yang sangat tersentuh berkata, “Hati kalian sangat 
baik!” Kalian bahkan memikirkan tentang gula dan dupa nyamuk!” Mereka berkata bahwa 
mereka akan menelepon stasiun televisi untuk melaporkan tindakan welas asih ini. Kami 
memberitahu mereka bahwa upaya ini adalah kumpulan kasih dari banyak orang, bukan dari 
uang yang disumbangkan oleh satu orang saja, dan jika mereka ingin berterima kasih, maka 
mereka dapat berterima kasih kepada Tuhan yang pengasih.

Propinsi Anhui

Tahun ini, Propinsi Anhui dilanda banjir besar yang jarang terjadi selama beberapa 
dekade. Sebagai upaya yang berkelanjutan dari upaya bantuan di Kabupaten Fengtai (untuk 
detilnya silakan merujuk ke laporan di Majalah #187). Pada akhir bulan Juli, rekan inisiat memulai 
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upaya yang lain dengan menyumbangkan uang dan barang 
bantuan. Kami kemudian dengan cepat mengirimkan 2.500 kg 
beras, 1.200 kg minyak kedelai, 3.200 kg air yang dimurnikan, 
tahu kering yang berbumbu, acar pedas, mustard, pakaian, dan 
barang lainnya ke wilayah yang terkena dampak paling parah 
di wilayah Datong di Huaihan. Udara saat itu bekisar 38˚C dan 
kami mengunjungi empat wilayah yang tergenang tanpa henti. 
Melihat barang bantuan yang kami bawa, para korban sangat 
tersentuh. Beberapa dari mereka berulang-ulang mengatakan, 
“Kalian sungguh orang yang sangat baik.” 

Hari sudah larut, dan kami pun pada akhirnya dapat 
menyelesaikan upaya pembagian. Walaupun kami sangat lelah 
bekerja di bawah temperatur udara yang sangat tinggi, akan 
tetapi semua rekan inisiat mengerti bahwa ini adalah sebuah 
kesempatan yang diberikan oleh Tuhan untuk mengembangkan 
cinta kasih kita dan mewujudkan kasih dalam tindakan.

Propinsi Henan

Sejak periode banjir dimulai, wilayah dekat Sungai 
Huai seperti Zuma Dian dan Xunyang rusak parah oleh hujan 
yang amat deras karena badai hujan yang tiba-tiba. Menuju 
akhir bulan Juli, kami pergi ke wilayah yang terkena dampak 
paling parah di Kota Zuma Dian dengan perhatian dari Guru 
yang penuh kasih dan doa dari rekan inisiat. Setelah mengetahui 
maksud kunjungan kami, kepala pemerintahan kotapraja 
sangat tersentuh dan menemani kami untuk memberikan 
bantuan kepada setiap keluarga yang terkena dampak parah 
di bawah matahari yang terik. Banyak korban bencana 

yang tersentuh sampai 
menangis. Menurut 
kepala kotapraja, kecuali 
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untuk bantuan dari pemerintah, tidak ada kelompok lain yang pernah datang mengunjungi dan 
membantu korban di wilayah ini. Dia mengatakan, “Kalian adalah organisasi non pemerintah 
pertama yang datang dengan sukarela yang membawa kasih.”

Kami menemukan bahwa di samping rumah yang roboh, banyak korban yang sakit 
parah. Bantuan pemerintah terutama difokuskan untuk 
mendistribusikan barang bantuan. Akan tetapi, para korban 
membutuhkan uang untuk berobat, membangun kembali rumah 
mereka, dan mengirimkan anak-anak mereka ke sekolah. Oleh 
karenanya, kami memutuskan untuk memberikan dana bantuan 
kepada mereka. Secara total, kami membagikan uang RMB 
12.900 dan 270 kg minyak sayur kepada 55 rumah tangga 
yang rusak paling parah di 17 desa. Kami berharap dapat 
menyampaikan kasih dan perhatian Guru kepada orang-orang 
yang paling membutuhkan. 

Keesokan paginya, kami pergi ke Kabupaten Huaibin 
di Kota Xunang. Situasi di sana hampir sama dengan wilayah 
lainnya. Kami membagikan dana bantuan dengan jumlah 
total RMB 12.350 kepada 60 rumah tangga yang terkena 
bencana. Berikutnya, kami mengunjungi rumah jompo dan 
menyumbangkan RMB 5.000. Menjelang kepulangan kami, 
banyak orang tua yang keluar mengucapkan selamat jalan 
kepada kami dan enggan berpisah dengan kami.

Banjir yang sering terjadi di tahun-tahun terakhir 
ini telah membuat penduduk setempat menjadi lebih miskin. 
Selama operasi bantuan yang baru lewat, kami menemukan 
bahwa pemerintah telah memberikan upaya mereka yang 
terbaik untuk membantu dan melayani para korban dengan 
berbagai cara. Kami tahu bahwa Tuhan akan memberkati 
orang dan pemerintah di sana dengan membantu memulihkan 
komunitas mereka sehingga mereka dapat menjalani hidup 
yang bahagia sekali lagi!
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Republik Sakha Yakutia

Upaya Bantuan yang Diberkati 
dengan Mukjizat

Oleh rekan inisiat di China (Asal dalam bahasa China)

Menjelang akhir Mei 2007, banyak daerah di Republik Sakha 
Yakutia, sebuah negara federal Rusia yang terkena musibah 

banjir. Begitu menerima instruksi dari Maha Guru Ching Hai, rekan-
rekan inisiat dari China langsung berangkat untuk memberikan 
bantuan.

Regu bantuan tiba di Vladivostok, dan di sana kami membeli sekitar 2.300 mantel hangat 
dan mantel olah raga. Kami juga menerima lebih dari seratus pakaian anak-anak dari rekan-rekan 
inisiat di seluruh China. Sebagai tambahan, kami menyiapkan 5.000 buah buku contoh Guru, juga 
selebaran Supreme Master Television dan Cara Hidup Alternatif untuk dibagikan kepada orang-
orang. Kami juga menyiapkan barang-barang bantuan untuk dikirimkan ke daerah bencana. Akan 
tetapi ternyata tidak ada kereta api yang melayani langsung dari Vladivostok menuju Yekutsk, 
dan barang-barang harus diangkut oleh truk untuk setengah perjalanannya. Karena hal ini, hanya 
sedikit orang yang yakin bahwa kami dapat menyelesaikan misi kami. Tetapi syukur atas berkat 
Guru, barang-barang tersebut pada akhirnya dapat diberangkatkan pada tanggal 3 Juli petang, dan 
diperkirakan akan tiba di tujuan sekitar tanggal 22-25 Juli.

Bulan Juli merupakan musim liburan di Rusia, dan bersyukur sekali rekan-rekan inisiat 
bisa mendapat pesawat menuju Yakutsk pada tanggal 25, dimana 
kami diberi kabar bahwa barang-barang bantuan telah tiba lebih awal 
dari yang diharapkan, dan kami bisa mulai membagikannya pada 
keesokan harinya. Mendengar berita baik ini, kami semua menjadi 
sangat terharu. Jika bukan karena berkat Guru, hal tersebut adalah 
hal yang mustahil.

Pada keesokan harinya, kami melakukan perjalanan selama 
sembilan jam dengan mobil dan akhirnya tiba di daerah bencana 
Desa Ytyk-Kyuyol di Negara Bagian  Tattinsky. Pejabat setempat 
mengatur penginapan kami dan membantu kami membuat rencana 
kerja. Pada saat kami tiba, kami mendatangi kantor polisi untuk 
melakukan pendaftaran yang diperlukan, akan tetapi mereka tidak 
percaya dengan tujuan dari kunjungan kami dan meminta kami 
untuk meninggalkan tempat tersebut pada tanggal 30. Sekali lagi 
kami dengan diam-diam berdoa kepada Guru. Sebagai hasilnya, 

Pada tanggal 31 Juli 2007, Selasa, 
<<Berita Asosiasi Politik>> dari 
Republik Yakutia melaporkan upaya 
bantuan Asosiasi Internasional Maha Guru 
Ching Hai di Yakutia.

h
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penguasa setempat bukan saja mengizinkan kami untuk membagikan barang-barang bantuan, tetapi 
juga mengirimkan dua orang untuk membantu kami. Pada keesokan harinya, ketika orang-orang 
desa menerima bantuan pakaian, mereka semua sangat gembira dan dengan tulus bersyukur kepada 

Guru. Mereka mengatakan bahwa mereka tidak pernah bermimpi ada orang yang begitu 
memperhatikan mereka. Beberapa di antaranya menulis surat penghargaan. Yang paling 

berbahagia adalah anak-anak yang sedang merayakan sebuah 
pesta. Banyak orang mengatakan bahwa mereka akan membaca 
buku-buku contoh dengan seksama di rumahnya.

Ibu kepala pemerintah setempat juga menulis sepucuk 
surat penghargaan yang menyatakan rasa terima kasihnya kepada 
Guru. Ia mengingatkan kami untuk menyampaikan rasa terima 
kasih rakyat Tattinsky kepada Maha Guru Ching Hai. Kami 

menyampaikan rasa keprihatinan Guru terhadap para korban. Pejabat-pejabat pembantu setempat 
juga sangat menyukai Guru, dan kami memberikan foto Guru serta rompi kami.

Kami menyelesaikan pekerjaan bantuan pada tanggal 1  Agustus. Banyak hal yang tak 
masuk akal – terlalu banyak untuk diceritakan – yang telah terjadi selama perjalanan. Karena berkat 
Guru,  banyak pekerjaan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Surat kabar setempat mewawancarai 
kami dan memberitakan pekerjaan kami. Atas nama pada korban, kami menyampaikan rasa terima 
kasih dan salam mereka kepada Guru.
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Surat Penghargaan (Asal dalam bahasa Rusia)

 Surat ucapan terima kasih rakyat Ytyk-Kyuyol, Tattinsky Ulus

Asosiasi Uni Taatta Republik Sakha 

Kepada: Asosiasi Internasional Maha Guru Ching Hai

Maha Guru Ching Hai Yang Terhormat,

Kami ingin menyampaikan penghargaan kami yang sepenuh hati 
atas bantuan kemanusiaan yang Anda berikan kepada rakyat Ytyk-Kyuyol, 
Tattinsky Ulus. Keprihatinan dan simpati Anda bagi mereka yang terkena 
musibah, kehadiran perwakilan Anda dari negara yang jauh dengan melakukan 
tindakan-tindakan yang penuh kebaikan di Taatta, dan kata-kata Anda yang 
menginpirasikan rasa empati serta kebaikan hati Anda, telah memberi kami 
suatu pengalaman mengenai  kasih sayang yang sesungguhnya dan etika 
yang mulia.

Semoga ajaran Anda menjadi bintang yang terang dan welas asih 
Anda mendapat pahala yang setimpal.

Semoga dunia akan segera diberkati dengan kebaikan dan 
perdamaian!

         31 Juli 2007
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Pengeluaran untuk Kegiatan Amal dan Bantuan  di Formosa dari bulan Maret sampai Juni 2007
Jumlah pada Tabel 1 dan 2 = NT$391.929 (sekitar US$11.875)

Table 1: Rincian Pengeluaran untuk Kegiatan Amal di Formosa dari bulan Maret sampai Juni 2007              
  (Amount in NT$)

Tempat Tanggal Rincian Kegiatan Jumlah Lampiran

Changhua 3 Maret 2007 Seminar “Pngelolaan KE (Kecerdasan Emosional) dan Latihan Rohani” di Kantor 
Kotapraja Xianxi (Didukung oleh rekan-rekan inisiat) 0

Changhua 8 Maret 2007 Mengunjungi penyandang cacat tubuh dan mental di Rumah Sakit Cacat Katolik Ci-
Ai dan memberikan sumbangan uang niat baik kepada mereka. 10.000 A

Tainan 13 Maret 2007
Penayangan video di Sekolah Dasar Yanshui  Kabupaten Tainan untuk menyebarkan 
keteladanan “Hormati Hidup, Sayangi Binatang-binatang” (Didukung oleh rekan-
rekan inisiat.)

0

Miaoli 14 Maret 2007 Mengurus pemakaman penduduk setempat yang miskin dan cacat. 50.000 B

Changhua 22 Maret 2007 Menyumbang buku-buku spiritual ke Perpustakaan Kotapraja Dachuan  Kabupaten 
Changhua, menyediakan hidangan spiritual kepada para penduduk. 1.430 C

Tainan 28 Maret 2007
Mengunjungi narapidana di Rumah Tahanan Buruh Tainan Mingde, mengadakan 
seminar peningkatan rohani dan sesi pengajaran Metode Kemudahan (Didukung 
oleh rekan-rekan inisiat)

0

Tainan 29 Maret 2007
Mengunjungi narapidana di Rumah Tahanan Tainan,  mengadakan seminar 
peningkatan rohani dan sesi pengajaran Metode Kemudahan (Didukung oleh rekan-
rekan inisiat)

0

Taipei 29 Maret 2007

Kunjungan bulan Maret ke pasien-pasien di Pusat Perawatan Penyalahgunaan  
Obat-obatan Sindian dan mengadakan pembicaraan spritual, sesi pengajaran 
meditasi, dan kursus percakapan bahasa Inggris bagi mereka (Didukung oleh rekan-
rekan inisiat.)

0

Miaoli 5 April 2007
Dari tanggal 5 Maret sampai 5 April membantu pengaturan lalu lintas di Kotapraja 
Hsihu selama masa penyapuan makam Pesta Qing Ming (Dengan sukarela didukung 
oleh rekan-rekan inisiat.)

0

Taipei 12 April 2007 Uang pendidikan bagi siswa yang tidak mampu di Sekolah Tinggi Longshan. 5.000 D

Untuk Melihat Kegiatan Bantuan Kemanusiaan oleh Maha Guru Ching Hai 
dan Asosiasi Internasional Beliau, harap mengunjungi

http://www.GodsDirectContact.org.tw/humanitarian 
(Daftar kegiatan dapat diurut berdasarkan tahun, negara/wilayah and jenis kegiatan.) 

Surat-surat ucapan terima kasih dari Rakyat Ytyk-Kyuyol, Tattinsky Ulus
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Taipei 20 April 2007
Memperkenalkan vegetarisme di Sekolah Dasar Guishan  Kabupaten Taipei, 
menyediakan hidangan makan siang vegetarian bagi seluruh sekolah, dan 
menyumbang buku-buku spritual.

6.848 E

Tainan 22 April 2007 Membersihkan Pantai Emas Kota  Tainan sebagai upaya perlindungan lingkungan 
(Didukung oleh rekan-rekan inisiat) 0

Taipei 23 April 2007 Mengunjungi pasien-pasien di Pusat Perawatan Penyalahgunaan  Obat-obatan 
Sindian dan memberikan mereka buku-buku. 23.000 F

Taipei 26 April 2007

Kunjungan bulan April ke pasien-pasien di Pusat Perawatan Penyalahgunaan  Obat-
obatan Sindian dan mengadakan pembicaraan spritual, sesi pengajaran meditasi, 
dan kursus percakapan bahasa Inggris bagi mereka (Didukung oleh rekan-rekan 
inisiat.)

0

Taipei 27 April 2007
Memperkenalkan vegetarisme di Sekolah Dasar Fushan  Kabupaten Taipei, 
menyediakan hidangan makan siang vegetarian bagi seluruh sekolah, dan 
menyumbang buku-buku spritual.

5.660 G

Jiayi 27 April 2007
Memperkenalkan vegetarisme di Sekolah Dasar Zhuchuan  Kabupaten Jiayi, 
menyediakan hidangan makan siang vegetarian bagi seluruh sekolah.  (Didukung 
oleh rekan-rekan inisiat)

0

Taipei 18 Mei 2007
Memperkenalkan vegetarisme di Sekolah Dasar Guishan  Kabupaten Taipei, 
menyediakan hidangan makan siang vegetarian bagi seluruh sekolah. (Didukung 
oleh rekan-rekan inisiat)

0

Keelung 19 Mei 2007 Membersihkan Pantai Dayulun Kota Keelung sebagai upaya perlindungan 
lingkungan (Didukung oleh rekan-rekan inisiat) 0

Taipei 24 Mei 2007

Kunjungan bulan Mei ke pasien-pasien di Pusat Perawatan Penyalahgunaan  Obat-
obatan Sindian dan mengadakan pembicaraan spritual, sesi pengajaran meditasi, 
dan kursus percakapan bahasa Inggris bagi mereka (Didukung oleh rekan-rekan 
inisiat)

4.760 H

Tainan 25 Mei 2007
Mengadakan acara  “Hormati Hidup, Sayangi Binatang-binatang” dengan mencicipi 
hidangan vegetarian di Taman Kanak-kanak Ci-Mu di  Xuejia Twon, Kabupaten 
Tainan.

4.800 I

Changhua 26 Mei 2007 Membersihkan pantai  Kota Xianxi sebagai upaya perlindungan lingkungan  
(Didukung oleh rekan-rekan inisiat.) 0

Taipei 26 Mei 2007

Membantu orang-orang yang kurang mampu dengan ikut serta dalam pesta kebun 
kasih sayang yang diadakan oleh Pusat Kasih Sayang Ai Wei, menyumbangkan 
semua hasil penjualan stan vegetarian kepada Panitia untuk membantu penduduk 
yang  tidak mampu.

19.191 J

Taipei 30 Mei 2007
Memperkenalkan vegetarisme di Sekolah Dasar Guishan  Kabupaten Taipei, 
menyediakan hidangan makan siang vegetarian bagi seluruh sekolah. (Didukung 
oleh rekan-rekan inisiat)

0

Tainan 30 Mei 2007
Mengunjungi narapidana di Rumah Tahanan Buruh Tainan,  mengadakan seminar 
peningkatan rohani dan sesi pengajaran Metode Kemudahan (Didukung oleh rekan-
rekan inisiat.)

0

Tainan 31 Mei 2007
Mengunjungi narapidana di Rumah Tahanan Tainan,  mengadakan seminar 
peningkatan rohani dan sesi pengajaran Metode Kemudahan (Didukung oleh rekan-
rekan inisiat.)

0

Miaoli 3 Juni 2007
Menyapu Jalan Raya Miaoli No. 28 sebagai dukungan terhadap upaya perlindungan 
lingkungan oleh Kantor Kotapraja Miaoli (Dengan sukarela didukung oleh rekan-
rekan inisiat.)

0

Nantou 9 Juni 2007 Pada Pesta Perahu Naga, mengunjungi para manula dan bayi-bayi di Panti Asuhan 
Ren Ai  Kabupaten Nantou, dan memberikan sumbangan kebutuhan sehari-hari. 30.000 K

Taipei 12 Juni 2007 Kunjungan Pesta Perahu Naga ke teman-teman jalanan di Masyarakat Sukarelawan 
Kabupaten Taipei, dan memberikan sembangan berupa 600 buah baju musim panas. 44.878 L
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Taipei 15 Juni 2007
Memperkenalkan vegetarisme di Sekolah Dasar Guishan  Kabupaten Taipei,  
menyediakan hidangan makan siang vegetarian bagi seluruh sekolah, dan 
menyumbang buku-buku publisitas spritual serta paket biskuit cinta kasih.

4.400 M

Changhua 18 Juni 2007
Pesta Perahu Naga bagi pasien Rumah Sakit dan Sanatorium Rehabilitasi 
Kabupaten Changhua, membagikan kepada mereka kue bola nasi vegetarian dan 
peket wewangian, serta mengadakan acara pertunjukan nyanyi.

4.000 N

Jiayi 19 Juni 2007
Diundang oleh Pemerintah Daerah Jiayi untuk ikut serta dalam perlombaan Perahu 
Naga dan pesta kebun, memperkenalkan vegetarisme dan berpikir spritual, juga 
untuk memurnikan pikiran orang.

2.400 O

Taipei 22 Juni 2007
Memperkenalkan vegetarisme di Sekolah Dasar Fushan Kabupaten Taipei, 
menyediakan hidangan makan siang vegetarian bagi seluruh sekolah, dan 
mengadakan seminar peningkatan rohani.

4.255 P

Changhua 23 Juni 2007

Diundang oleh Kantor Kotapraja Xianxi, mengadakan seminar peningkatan rohani 
di Aula Balaikota, memberitahukan cara dan memberikan saran-saran tentang 
pengelolaan KE yang baik serta menjaga keseimbangan antara tubuh, pikiran, dan 
jiwa. Juga termasuk memcicipi hidangan vegetarian dan membagikan bahan-bahan 
publisitas spritual.

3.307 Q

Total: $223.929
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Tabel 2: Dana bantuan yang diberikan kepada keluarga yang membutuhkan 
di Formosa dari Maret sampai Juni 2007

(Jumlah dalam NT$)
March 2007 April 2007 May 2007 June 2007

Place No. of 
Households Amount No. of 

Households Amount No. of 
Households Amount No. of

Households Amount Appendix

Taipei 7 30.000 4 16.500 4 16.500 2 10.000 1
Miaoli 5 21.000 5 21.000 4 16.000 5 17.000 2
Changhua 1 3.000 1 3.000 ─ ─ 1 3.000 3
Jiayi ─ ─ ─ ─ 1 3.000 2 6.000 4
Hualien ─ ─ ─ ─ 1 2.000 ─ ─ 5
Monthly 
Sub-total 13 $54.000 10 $40.500 10 $37.500 10 36.000

Kasih dalam Tindakan
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Perwakilan Praktisi 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.

   Bawah ini adalah daftar praktisi penghubung di negara-negara dimana kebebasan 
beragama dalam skala mendasar atau lebih besar dihormati. Jika tidak ada prak-
tisi penghubung di daerah Anda, silakan menghubungi kantor pusat, atau lokasi 

yang paling mendekati.

☼ AFRIKA 
* Angola: Center / 244 923 338082 / luandacentre@yahoo.com
* Benin:
• Cotonou / Mr. Yedjenou Georges / 229-93076861 / anicki@caramail.com
• Porto-Novo / Mr. Hounhoui Mahougbé Didier / 229- 90 93 29 99 / smportonovo@yahoo.fr
* Burkina Faso: Ouagadougou / Mr. YAMEOGO Honore / 226-70 62 34 58 / honoreyam@yahoo.fr
* Cameroon: 
• Douala / Mr. Daniel Xie / 237-3-3437232 / smcameroon@gmail.com
• Douala / Mr. Thomas KWABILA / 237-99-15-05-73 / thomaskwa@yahoo.fr
• Douala / Mr. BIANE Alain Frederic AHMADOU / 237-99-86-50-26 / alainbiane@yahoo.fr
* 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
• Accra / Mr. Emmanuel Koomson / 233-244170-230
* 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 / Mr. Dossouvi Koffi / 228-905 42 76 / jdossouvifr@yahoo.fr
• Kpalime / Mr. Late Komi Mensa / 228-441 09 48 / smkpalimetogo@gmail.com
• Lome / Mr. GBENYON Kuakuvi Kouakou / 228-902 72 07 / kgbenyon@yahoo.fr
• Lome / Mr. GERALDO Misbaou / 228-022 78 44 / mmylg@yahoo.fr
* Uganda: Kampala / Mr. Samuel Luyimbaazi / 256-77264-9807 / semazima@yahoo.com
☼ AMERIKA
* 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 / 
                                                                                                       ltaloacostaa@hotmail.com
• Arequipa / Mr. Julio Cardenas Pelizzari / 51-54-453828 / qyarequipa@gmail.com
• Cusco / Ms. Patricia Kross Canal / 51-84-232682 / cuscocentro@yahoo.com
• Lima / Mr. Edgar Nadal & Ms. Teresa de Nadal / 51-1-3565176 / teresita41@hotmail.com
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• 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
§ 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: Mr. Neil Trong Phan / 1-808-398-4693 / neilphan@gmail.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 / qytek@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
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• 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 / Mrs. Hyakutake Toshiko / 81-90-4923-1199 / binta@k7.dion.ne.jp
• Tokyo / Mrs. Yoshii Masae / 81-90-6542-6922 / smchflute@gmail.com
• Tokyo / Mrs. Sato Rie / 81-80-5654-1688 / riesato302@yahoo.co.jp
• Osaka / Center / smchtooosaka@gmail.com
• Osaka / Mr. Le Khac Duong / 81-90-6064-7469 / leduongjp@yahoo.com
• Nagoya / Mr. & Mrs. Qiao Yueqing / 81-90-3447-3117 / qiaoemi0712@yahoo.co.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
• Daejeon / Mrs. Kim, Sun Je / 82-17-425-2390 / ksj571222@naver.com
• 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
• Ulaanbaatar / Ms. Bolormaa Avirmed / 976-11-341222 / bolor_suvd@yahoo.com
• Ulaanbaatar / Mr. Bayarbat Rentsendorj / 976-99774277 / quanyin_mongolia@yahoo.com
• Khotol / Mr. Chinsukh Uuter / 976-99110446 / khotolcenter@yahoo.com

• Khotol / Ms. Tsenddorj Tserendorj / 976-99370917 / tsendee_hutul@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
• 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 / smchnirvana@gmail.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
• Bangkok / Mr. Chusak Osonprasop / 66-081-4816500 / mummykat@hotmail.com
• Bangkok / Mrs. Ratchanan Jintana / 66-081-7515227 / cr_purelight@yahoo.com
• Chiang Mai / Ms. Siriwan Supatrchamnian / 66-50-332136 / siriwanliy@gmail.com
• Khon Kaen / Center / 66-43-378112
• Songkhla / Center / 66-74-323694
☼ EROPA 
* Austria:
• Vienna / Center / 43-664-9953748 / Chinghai@gmx.at
• Vienna /Liaison Office / 43-650-8420794 / ngocdany@yahoo.com
* 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
• 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
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Daftar praktisi penghubung bisa berubah sewaktu-waktu;
untuk informasi terbaru, harap mengunjungi: 

http://www.Godsdirectcontact.org.tw/eng/cp/index.htm

• 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 / vicky.chrisikou@gmail.com
* 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 Giacomozzi / 39-320-341-0380 / QuanYinBologna@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_dixon@bigpond.com
* 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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Peningkatan Rohani

Buku Contoh
Kunci Pencerahan Seketika
Buku contoh Kunci Pencerahan Seketika berisikan pengantar tentang ajaran Maha 

Guru Ching Hai. Tersedianya buku dalam bentuk elektronik dapat memungkinkan  
pembaca di seluruh dunia untuk mendownloadnya secara gratis, atau membaca secara 
online, di mana pun fasilitas internet tersedia. Dari Afrika sampai ke Zulu, dari Bengali 
sampai ke Urdu, Makedonia, Malay, dan banyak lagi yang lainnya. Permata ini telah 
diterjemahkan ke lebih dari 60 bahasa. 

Dalam buku, Maha Guru Ching Hai menekankan pentingnya latihan meditasi 
setiap hari. Di sana juga dimuat ceramah-Nya tentang dimensi spiritual yang lebih 
tinggi, manfaat diet vegetarian, dan informasi tentang inisiasi untuk mengikuti 
meditasi Metode Quan Yin yang merupakan metode tertinggi dan terutama. Pandangan 
yang tercerahkan dari Maha Guru Ching Hai dalam buku Pencerahan Seketika telah 
menawarkan secercah harapan bagi mereka yang mencari Kebenaran sejati. 

Inggris

Arab

Zulu

China (T)

Aulacese

Hindi

Yahudi

Perancis Jerman Spanyol Italia
Rusia Polandia Turki

Belanda Denmark
Norwegia

Portugal Rumania Ceko Swedia

Tamil Telegu Gujarati Mararhi  Urdu
(Pakistan)

Kanada Malayalam



Peningkatan Rohani

Maha Guru Ching Hai mengatakan, “Dengan mencapai kedamaian di 
dalam, maka kita akan mendapatkan semua kedamaian yang lain. Semua kepuasan 
dan pemenuhan  keinginan duniawi dan surgawi yang berasal dari Kerajaan Tuhan, 
kesadaran batin akan  keharmonisan abadi, kebijaksanaan abadi, dan kekuatan 
Yang Maha Tinggi. Jika kita tidak mendapatkan hal ini, maka kita tidak akan pernah 
merasa puas, berapa pun uang dan kekuasaan yang kita miliki, atau seberapa tinggi 
pun posisi yang kita miliki.” 

Untuk mengakses langsung buku contoh : 
http://www.godsdirectcontact.org.tw/eng/publication/sample/all.htm  

Jika bahasa Anda tidak ada dalam daftar, dan Anda ingin membantu 
menterjemahkannya untuk keperluan orang lain, maka Anda dipersilakan 
untuk menghubungi kami di:  
divine@Godsdirectcontact.org

Lithuania

Finlandia

Korea

Jepang

Thailand

Afrikaans

Serbia Macedonia Kroasia Latvia
Irlandia Gael

Belarus Albania

Slovenia Ukraina
Slovak Yunani Bulgaria

Estonia Hungaria

Filipina
Kamboja Melayu China (S) Mongolia Tibet Nepal

Indonesia
Lao

Srilanka Birma Bengali Punjabi Persia



Untuk memesan publikasi online Guru, 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 website toko buku kami untuk mendownload katalog dan daftar ringkasan dari publikasi yang terakhir: 
http://www.smchbooks.com/ (bahasa Inggris dan China)

Peningkatan Rohani

Pada tahun 1999, Eropa dibayangi oleh perang yang 
berkepanjangan. Menjawab usulan yang tulus dari para murid, Guru 
memberkati Eropa dengan jadwal ceramah yang padat. Kita dapat 
melihat bahwa perjalanan ini memberi-Nya tekanan fisik, mental, 
dan psikologi yang besar. Guru mengeluh bahwa tidak ada asisten 
yang dapat selalu waspada, berkonsentrasi, berpikir jernih, dan 
terus berkomunikasi secara telepati dengan Beliau. Apakah telepati 
merupakan kemampuan yang dibawa sejak lahir atau dapatkah ini 
dicapai melalui latihan? 

Pengaruh apa yang dapat diberikan oleh pemimpin politik yang memiliki kecendrungan spiritual 
terhadap rakyat, negara, dan dunia? Lalu Guru berkata, “Untungnya, kelak di masa yang akan datang 
masyarakat kita akan memilih pemimpin yang memiliki kecenderungan spiritual yang kuat.” Ini merupakan 
berita yang sangat bagus!

      Terbaru Maha Guru Ching Hai
CD-CR12 (Disampaikan dalam bahasa China)
Pikiran Positif Membawa Perdamaian Dunia
Seminar spesial di Thailand, meditasi perdamaian dunia, 25~27, 29 November 
2006

DVD Terbaru Maha Guru Ching Hai 
DVD-703 (Disampaikan dalam bahasa Inggris, dengan 28 pilihan bahasa)
Telepati Batin dengan Guru
Retret Internasional 6 Hari di Center Youngdong, Korea, 16  Mei 2000

Pokok bahasan:

CD

Pokok bahasan:
Banyak orang yang berbicara mengenai perdamaian dunia, 
tetapi bagaimana cara kita agar benar-benar dapat menghentikan 
perang dan memiliki kedamaian yang sesungguhnya? Guru 
menyampaikan dengan begitu jelas: “Kita tidak boleh hanya 
bergantung kepada pikiran kita untuk membantu dunia. Kita 
tidak mungkin menggunakan kemampuan intelektual kita yang 
terbatas untuk mencapai perdamaian dunia. Kita harus memiliki 
kekuatan yang Maha Tinggi, Tuhan, atau Kebuddhaan yang 
ada di dalam diri kita. Jika kita mempergunakan kekuatan ini 
dengan baik, maka dunia ini akan damai. Sejak zaman dahulu, 
rakyat China selalu mengatakan bahwa kita harus ‘melatih diri sendiri, mengurus keluarga, memerintah 
negara, dan mendamaikan dunia’. Kita tidak mengatakan bahwa kita mencapai perdamaian dunia terlebih 
dahulu baru memerintah negara, atau kita memerintah negara terlebih dahulu baru mengurus keluarga. Dan 
itu akan menjadi terlambat. Pertama-tama kita harus menjalani latihan spiritual.”


