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WELAS ASIH LUAS TAK BERTEPI 

Saat di bumi masih dalam kondisi  dingin 

sehingga tidak ada mahluk yang bisa 

hidup, para dewa di surga hidup dalam 

kehangatan karena masing-masing 

mendapat tungku pemanas untuk dirinya 

sendiri dan dilarang dibawa ke bumi. Kalau 

ada yang melanggar akan dihukum berat. 

Promotheus merasa empati dan diam-diam 

turun dari surga membawa ke bumi untuk 

menghangatkan sehingga timbul 

kehidupan. Dia ditangkap dan dirantai di 

gunung Kaukusius sampai ada seorang 

dewa lain Heraklitus merasa iba dan turun 



 

 

untuk membuka rantai itu. Lalu apinya 

dipakai untuk membakar dunia sehingga 

hangat dan semuanya mengalir tiada 

pernah berhenti dikenal sebagai Pantharei. 

Api adalah simbol mewakili ilmu 

pengetahuan.  

Selanjutnnya bahkan “Yang Maha 

Kuasa menempuh jalan paradoks menjadi 

air, barang terlembut di dunia, untuk 

menembus barang terkeras yaitu Hati 

manusia ciptaanNya sendiri untuk 

menyelamatkan hidupnya” 

Esensinya adalah deritamu adalah 

deritaku. Di India dikenal  dengan Tat 

Twam Asi, saya adalah kamu dan kamu 

adalah saya. 

Di Tiongkok, Konfusius sudah mengajarkan 

“di 4 penjuru lautan, semua orang 

bersaudara” dan dikembangkan untuk  Tai 



 

 

Chi  di 4 Samudera dan 5 Benua semua 

orang bersaudara 

 Keadaan ini berbeda sekali dengan 

kondisi saling menjegal antar Negara 

setelah terjadi krisis multi dimensi saat ini. 

Masing2 mempunyai alasan yang  masuk 

akal untuk mengamankan dirinya.  

Padahal kalau sampai tidak terselesaikan, 

terancam perang nuklir karena sudah 

dimiliki oleh pihak yang bertengkar dalam 

perang dingin yang telah berjalan 

semenjak 1945 sehingga menjadi bisnis.  

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

Di Timur dikenal dengan Bodhisatva, yaitu 

orang yang setelah melakukan kebajikan 

terus menerus dan lahir kembali selama 

bermilyar tahun, ketika mau masuk 

nirvana sebagai finish mendengar bayi 

yang menangis karena ibunya meninggal 

saat melahirkan dia.  

Karena Compassion kembali ke dunia 

untuk menolong semua manusia dan 

mahluk hidup masuk nirvana dulu dan 

baru mau masuk sebagai yang terakhir. 



 

 

Bahkan berlanjut ke neraka untuk 

melakukan hal yang sama.  

Setiap orang, bukan hanya Buddhist, 

bisa menjadi Bodhisatva. Karena 

Pancainderanya begitu sensitive 

mendengarkan keluhan semua mahluk 

hidup, sehingga siap melakukan 

perbaikan, maka diilustrasikan sebagai 

mempunyai ribuan tangan. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Manusia memerlukan pangan karena 

jumlahnya terus bertambah dari saat ini 

7,8  milyar. Sedangkan lahan di Bumi tidak 

bisa bertambah apalagi luas daerah tropis 

yang bisa ditanami sebagian besar padang 

pasir Sahara, kecuali Brasilia dan 

Indonesia.   

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

MENEMUKAN HIDDEN CONNECTIONS 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Yang penting adalah sikap kita dalam 

hidup ini terus berusaha supaya detik ini 

berusaha supaya lebih baik dari 1 detIk 

yang lalu. 

1 detik berikutnya harus lebih baik dari 

detik ini (KAIZEN) 

KESIMPULAN : 

 



 

 

1. Compassion bersifat universal 

tanpa diskriminasi. Mengenal Welas 

Asih Sang Pencipta melalui Jalan 

paradoks :  afirmasi maupun negasi 

seperti orang mengupas bawang dan 

pematung kayu. 

2. Kosong bukan berarti tidak ada, 

tapi mengindikasikan bahwa tidak 

terjangkau oleh pemikiran dan 

pengamatan manusia. 

3. Sayang sekali setelah NASA 

Lembaga Antariksa Amerika Serikat 

merelease foto Bumi dilihat oleh 

Astronaut, bukan hanya melalui 

teleskop. 

4. Setelah ditemukan teknologi Rover 

untuk mendekati obyek dan zoom yang 

bisa melihat yang tak terbatas kecil 

maupun besarnya.  

Semuanya bukan entitas yang berdiri 

masing-masing, tapi saling terkait 



 

 

antara yang satu dengan yang lain. 

Kesimpulannya adalah masa depan 

ada di masa lalu seperti di dalam biji 

sudah  ada pohon. 

5. MEMBANGUN PERADABAN HARUS 

DIMULAI DARI MEMBANGUN 

HATI/KESADARAN SEHINGGA ORANG 

BERHENTI ATAU TIDAK MELAKUKAN 

SESUATU YANG BERTENTANGAN 

DENGAN NURANI, BUKAN SETELAH 

TERTANGKAP. 

6. SETIAP ORANG BOLEH MEMILIH 

ALTERNATIF YANG PALING PAS 

UNTUK DIRINYA, YANG PENTING 

MENJADI ORANG YANG BAIK DAN 

BERPERAN DALAM MEMAJUKAN 

KEBERSAMAAN. 

7.  SILA DILANJUTKAN SEBAGAI 

“OPEN ENDED JOURNEYS OF DIALOG  

CIVILIZATION” 



 

 

8.SETELAH MENGETAHUI MASA LALU, 

MAKA KITA  SADAR BAHWA PENYEBAB 

SEMUA ITU ADA DI DALAM PIKIRANNYA 

SENDIRI LANTARAN MANUSIA MERASA 

DUNIA ADALAH MILIKNYA. 

 

 

 

Tai Chi CENTER Hasta Brata 

FOR HEALTH and LEADERSHIP 

WA :  0812 5500 5948O 

 

 


