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TAI CHI CENTER HASTA BRATA 

Krisis multi dimensional telah 

membangkitkan nasonalisme ekonomi. 

Jalan keluarnya tidak bisa parsial, 

melainkan harus holistic berkelindanan. 

Kuncinya ada pada semua pihak apakah 

mau  menerima kenyataan bahwa antara 

harapan dan realitas  harus kompromi, 

dan tidak bisa lagi ditanggapi dengan 

sikap childish “kalau saya dirugikan, 

semuanya akan saya obrak-abrik”. 



Tiada cara lain kecuali kembali ke ajaran 

kuno berbasis dunia adalah paguyuban 

‘tuno sathak (rugi materi) - bhati sanak 

(relasi bertambah)’ karena penyebab 

utamanya ada di sikap dasar ‘semua untuk 

memenuhi kepentingan egonya masing-

masing’. 

• Suplai bahan baku menjadi sangat 

kritikal, ketika di negara penghasilnya 

sedang giat mengadakan hilirisasi 

industri. 

• Biaya tenaga kerja semakin mahal 

seiring dengan resiko masalah social 

sehingga terjadi proses relokasi atau 

robotisasi. 

• Pergeseran mode angkutan melalui 

samudera ke angkutan darat via kereta 

api. 

• Memperebutkan pasar di negara 

berpenduduk besar. 



• Penggunaan green energi untuk 

mengurangi pemanasan global. 

• Abad 21 memerlukan diplomasi ‘One 

World- Universe- Dream’ atau di 4 

Samudera dan 5 Benua, semua orang 

bersaudara. 

• PBB yang selama ini dibiayai Negara 

besar, kini tidak bisa lagi karena 

kesulitan di negara sendiri dengan 

tutupnya pabrik akibat hilirisasi  

• Program menurunkan emisi carbon, 

sulit dikontrol pelaksanaannya. 

• Negara penyumbang dana untuk PBB 

bersikap wait and see memberikan 

sumbangan karena tidak tahu kondisi 

di ekonomi dunia ke depan dan system 

pergantian kepemimpinan di Negara 

sendiri. 

• CSR perusahaan multi nasional juga 

tergantung RUPemegang Saham.  



• Semakin diperlukan filantropis di 

semua bidang. 

 

PBB menerima asas Keadilan Sosial Sila 

ke 5 dari Pancasila. 

 

ANCIENT WISDOM DI ZAMAN 

NOW 

HIDUP dalam DIMENSI 

SEKARANG (NOW) dan di sini 

(HERE) 

Surga dan Neraka ada saat ini dan disini. 



Hidup dijalani sebagai suatu yang indah 

dan suci sehingga pintu surga terbuka 

lebar penuh dengan orang sudah 

melakukan kebajikan dan pintu neraka 

meski terbuka lebar tapi sepi penghuni. 

 



 

 

Karena pemanasan global menyebabkan 

binatang dan serangga yang memfasilitasi 



penyerbukan bermigrasi ke tempat yang 

lebih dingin sehingga terjadi vacum. Ada 

vegetasi tapi tidak ada buah. 

 

 

KUNCINYA ADA DI PENDIDIKAN 



 

 



 

Akar dari sikap terkotak-kotak sehingga 

sama-sama bekerja, tapi tidak bisa dan 

ada kerjasama, meski lulus dari University 

(gabungan unity in diversity) 



 

 



 

 



 

 



 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

TUJUAN BERAGAMA, ADALAH 

MEMBENTUK AHLAK MULIA, 

MEMBANGUN PIKIRAN, UCAPAN 

DAN BERBUAT KEBAJIKAN. 
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