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Upacara Minum Teh

Jusuf Sutanto

Upacara minum teh bisa
melatih supaya bekerja dengan
mindfulness dari momen demi
momen sehingga kualitasnya
bisa mencapai semakin
sempurna - KAIZEN, hari ini
lebih baik dari kemarin dan
esok lebih baik dari hari ini.

Kitab Thay Hak dan
Chung Yung sudah
ada jauh di masa
lalu, terpencar di
mana-mana dan
baru dikompilasi
(960 – 1279).

Mengendarai Kereta Kuda
Sebagai pemimpin, kita harus menjadi specialist for the
construction of the whole. Bukan sekadar kemauan pemimpin
tapi bisa disinkronisasikan dengan bawahan.

TITIK BALIK/FU

Setelah masa pelapukan(musim gugur dan dingin),
datanglah TITIK BALIK (musim semi).
Cahaya gemilang yang selama ini ditekan telah kembali.
Ada gerakan yang tidak berdasarkan kekuatan,
gerakannya alamiah, perlahan dan muncul spontan.
Yang lama ditinggalkan, yang baru diperkenalkan.
Karena sesuai dengan masanya, tidak membuat cedera.

Latihan melukis ini perlu diajarkan
di sekolah kepemimpinan.
Bagaimana bisa membangun dunia
kalau tidak mulai dari dirinya sendiri

MEMBANGUN KEADILAN SOSIAL DUNIA dengan HATI
Sustainable Development Goals PBB mengharapkan Keadilan Sosial di dunia dimana No one left behind
dalam 17 bidang kehidupan. Perlu konsep dan infra struktur yang mendukungnya. Bagaimana caranya?

Musik Seperti Main Angklung

Kitab tentang Perubahan

Konser angklung bersama dengan 5150 peserta di Washington
pada 2011 dan di Beijing adalah demokrasi masa depan di era
media sosial.

- I Ching

Apa gunanya menaklukkan
manusia kalau tidak bisa
merebut hatinya.

Kalau orang melihat lukisan di atas dengan seksama, maka
selain keindahannya, kita diingatkan betapa kecilnya manusia
dalam alam semesta. Dia tidak bisa hidup bahagia sendiri
kalau tidak saling berhubungan dengan alam sekitarnya atau
alamnya sudah rusak oleh ulah manusia. Karena itu perlu
sekali memahami sangkan paraning dumadi manusia: dari
mana berasal, mau ke mana tujuan hidupnya dan apa yang
harus dilakukan supaya hidupnya bahagia.

Kesimpulan
Perhimpunan Persahabatan Indonesia - Tiongkok
menggelar konser 10.000 Angklung di Beijing.

Montesquieu (1689 – 1755) mengatakan bahwa manusia
melalui keringatnya sendiri (ilmu pengetahuan) mau
mengubah alam menjadi miliknya supaya bahagia. Kitab
kuno Ajaran Besar/Thay Hak, mengaitkannya dengan usaha
untuk menggemilangkan dunia. Orang tidak akan pernah bisa
langsung memperbaiki dunia, tanpa mulai dari membina diri.
“Orang zaman dulu yang hendak menggemilangkan kebajikan
yang bercahaya itu pada umat di dunia, ia lebih dahulu berusaha
mengatur negerinya. Untuk mengatur negerinya, ia lebih
dulu membereskan rumah tangganya. Untuk membereskan
rumah tangganya, ia lebih dulu membina dirinya. Untuk
membina dirinya, ia lebih dulu membereskan hatinya. Untuk
meluruskan hatinya, ia ia lebih dulu mengimankan tekadnya.
Untuk mengimankan tekadnya, ia lebih dulu mencukupkan
pengetahuannya. Dan untuk mencukupkan pengetahuannya, Ia
meneliti hakikat tiap perkara.
Dengan meneliti hakikat tiap perkara dapat cukuplah
pengetahuannya. Dengan cukup pengetahuannya akan dapat
mengimankan tekadnya, dengan tekad yang berimankan dapatlah
meluruskan hatinya, dengan hati yang lurus akan dapat membina
dirinya, dengan diri yang terbina, akan dapat membereskan
rumah tangganya, dengan rumah tangganya yang beres, akan
dapat mengatur negerinya. Dan dengan negeri yang teratur akan
dapat mencapai perdamaian dunia.
Karena itu dari raja sampai rakyat jelata, mempunyai satu
kewajiban yang sama yaitu mengutamakan pembinaan diri
sebagai pokok. Adapun pokok yang kacau itu tidak pernah
menghasilkan penyelesaian yang baik, karena hal itu seumpama
menipiskan benda yang seharusnya tebal dan menebalkan yang
seharusnya tipis. Hal ini adalah sesuatu yang belum pernah
terjadi.”
Kalau kemanusiaan diajarkan mulai dari diri sendiri,
orang cukup dengan memegang prinsip “Jangan melakukan
sesuatu pada orang lain apa yang kamu tidak mau orang lain
melakukan hal itu kepadamu”. Tanpa segala obsesi seperti mau
menegakkan kebenaran dan keadilan dan sebagainya.
Intelegensia dan ilmu pengetahuan adalah kata kerja,
bukan konstanta seperti IQ atau obyek studi.

ilmu pengetahuan

Pintar adalah kata kerja dimulai dari mendengar-melihatmasukkan ke dalam hati – siang dan malam.
Ilmu pengetahuan juga kata kerja. Anak harus belajar
memahami buku-buku yang ada di perpustakaan (huruf
sebelah kiri) dan bertanya (di gambar 2 pintu dan mulut di
tengah).
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Memanah dan Latihan Mental
Jalan langit/Thian seperti orang menarik busur yang kelebihan
diturunkan untuk mengangkat yang di bawah. Jalan manusia
mengambil dari yang kekurangan untuk diberikan pada yang
kelebihan

Budaya Nusantara sangat kaya di berbagai bidang
kehidupan. Mulai dari Bahasa Indonesia yang mempunyai kosa
kata inklusif KITA, di dalam keanekaragaman ada persatuan
dan di dalam persatuan ada keanekaragaman. Seni angklung
dan karawitan, kuliner dan sebagainya. Materi bukan segalagalanya seperti ajaran Tuno Sathak, Bathi Sanak.

Kecil - dewasa fisik - besar karena sudah membina hatinya lebih besar - anjing - karena berhenti belajar

“Yang berani bertanya, hanya bodoh dalam 2 menit. Kalau
malu bertanya, bodoh seumur hidup”: Berani berbuat dan
kalau ternyata terjadi kesalahan, langsung diperbaiki itulah
bagian dari belajar. Bukan tidak boleh berbuat salah. Kalau
dibiarkan dan tidak diperbaiki, barulah benar-benar merupakan
kesalahan.
Ajaran ini membentuk suara hati, sehingga tahu apa
yang pantas atau tidak dilakukan supaya menjadi manusia
berbudaya.
Semua harus dimulai dengan belajar dan setelah itu akan
berkembang dari mementingkan EGO-nya sendiri, menjadi ECO
atau sesama dan lingkungannya. Mempercantik dan menjadi
Rahmat bagi seluruh Alam Semesta.

Orang + angka 2 = Humanisme

Orang + gunung = Eco Centrism

Kitab Tengah Sempurna/Chung Yung mengajarkan makna
setelah menjadi besar:
“Langit, hanya berwujud sesuatu yang guram, tetapi
sesungguhnya tiada batasnya: matahari, bulan, bintang dan
cakrawala tertebar di dalamnya, berlaksa benda diliputnya.

Tidak ada satupun negara di dunia ini yang mampu
sepenuhnya berdikari mulai dari kebutuhan terkecil seperti
jarum pentol, kecuali dengan gotong royong, apalagi sampai
17 bidang yang diharapkan oleh SDGs. Dalam politik yang
paling dasar kita juga tidak bisa menentukan batas negara
secara sepihak, kecuali musyawarah dengan tetangga atau
kalau tidak tercapai bisa lewat Badan Arbitrase International.
Yang paling terbuka dan berpeluang bagi semua bangsa
adalah berkepribadian dalam kebudayaan.

Ini harus dimanfaatkan sepenuhnya di era konvergensi,
bukan mengulang konfrontasi yang akhirnya semua menjadi
bangkai mogo bothongo!
Rapat-rapat harus bisa menentukan target dan bagaimana
mengupayakan supaya terealisir. Matematika, paling dasar
seperti tambah dan kurang, kali dan bagi dalam jumlah
tertentu harus bisa dilatih supaya spontan seperti dalam
mencongak cepat tepat tanpa mengandalkan kalkulator.
Namun setelah semua itu dilakukan, kita harus pasrah pada
Sang Pencipta/Thian yang akhirnya menentukan segalanya.
Kalau tidak mau dan berhenti belajar akan menjadi sebaliknya
yaitu hantu/wai atau yauw. Terlihat arah kuas dari bawah ke
atas vs dari atas merosot ke bawah.

Manusia bisa semakin pintar dan
berkuasa, tetapi ada batasnya.
Dengan goresan menanjak di
atas dari kiri ke kanan maka
dibatasi oleh Tuhan.

Kalau tanpa hati dan arah
goresan pembatasnya
menurun dari kanan ke kiri
maka menjadi hantu

Peran transpor menjadi penting. Kapal laut lintas benua
yang umumnya dimiliki negara besar, akan diganti dengan
kereta api karena lebih murah dan cepat sehingga biaya
transpor bisa ditekan. Benua Asia, Eropa, Afrika bahkan sampai
Australia via kereta api di bawah laut sebagai usaha patungan
sehingga semua negara yang dilewati mendapat keuntungan.
Persoalan masa depan perdagangan hanya ada di
harga dan kualitas yang bisa dinegosiasikan atau counter
purchasing sesuai keunggulan dan kelemahan masingmasing negara. Kelemahan dalam memproses bisa diperbaiki
dengan dukungan pelatihan dari negara maju anggota PBB.
Seharusnya ini bisa juga dikerjakan Amerika Serikat di benua
Amerika dari utara sampai selatan.
Sekarang menjadi jelas relevansi Fritjof Capra menulis
buku The Turning Point.

REGENERASI KEPEMIMPINAN SEPERTI

GELOMBANG

Bumi, tidak lebih dari segenggam tanah, tetapi sesungguhnya
luas dan tebal. Gunung-gunung dapat didukungnya tidak dengan
berasa berat. Sungai dan laut dapat ditampung dengan tanpa
tercecer, dan segala benda didukungnya.
Gunung, tidak lebih dari sebutir batu, sesungguhnya sangat
luas dan besar, rumput dan pepohonan tumbuh di atasnya,
burung dan hewan diam di sana dan berbagai permata tersimpan
di dalamnya.
Air, tidak lebih segayung, tapi sesungguhnya tak terduga
kura-kura besar, buaya, naga tak bertanduk, ikan, bulus, hidup di
dalamnya dan banyak pula barang terdapat di dasarnya”
Jadi Jalan Alam mengajarkan bahwa menjadi besar bukan
untuk menguasai apalagi membunuh, melainkan menghidupi.
Artinya “kalau mau tegak, tegakkan orang lain. Kalau mau maju,
majukan orang lain”.
Untuk memahami itu dimulai dengan menghafal ajarannya
dulu, lalu diinternalisasikan dengan menulis pictography.
Kemudian diulang-ulang dengan terus berlatih sampai
menjadi tulisan indah yang penuh makna. Juga berlatih
membuat syair atau paling tidak memahami syair orang bijak.
Inilah cara untuk mengubah pandangan “manusia adalah
serigala bagi manusia lain.”
Ada 6 seni yang harus dikuasai oleh orang yang mau
menjadi pemimpin yang sudah dilaksanakan semenjak Dinasti
Zhou (1122 - 256 SM) yaitu: Ritual - Musik - Memanah Mengendarai kereta kuda - Kaligrafi/melukis - Matematika

Seharusnya seperti musim berganti atau sungai mengalir
tanpa henti siang malam menuju ke laut, air yang datang
belakangan memukul yang di depan. Gelombang memang
mendorong ke depan, bukan karena ditarik oleh yang di depan.
Semua gelombang akan berakhir dengan menjadi buih.
Post Power Syndrome terjadi karena masalah apakah
hidup akan menjadi sia-sia sehingga tidak rela melepaskan
kedudukannya. Padahal secara alami tunas muda memang
mendorong yang tua. Menghormati senior memang harus, tapi
bukan berarti pasif menunggu sampai diajak dulu oleh yang
senior seperti di masyarakat feodal.
Post Power Syndrome adalah hanya nafsu manusia karena
ternyata alam menyediakan perangkat ajaran hidup tanpa
kata-kata. Memahami ini maka yang di depan tertawa nyaring
dan menghilang di kegelapan hutan seraya mengucapkan
“selamat” pada yang baru datang.
Namun, bukan lalu santai menjalani sisa hidupnya, tapi
terus belajar dan mengembangkan ilmunya. Ketika dunia
kangouw mengalami masalah dan tidak tahu bagaimana
mengatasinya, dia muncul lagi dalam metafora kalau anjing
tua menggonggong, menurunkan ilmunya kepada generasi
muda tanpa niat untuk kembali berkuasa seperti yang terjadi

pada post power syndrome yang berebut untuk tampil lagi
karena menyadari sudah tidak punya gigi, sehingga tidak
usah takut akan menggigit, hanya mengharap yang muda
mendengar saja demi kebaikannya.
Atau metafora ‘kembalinya pendekar rajawali sakti’,
dalam bentuk ilmu yang ditulis di tembok atau kulit binatang
dan ditemukan oleh orang muda yang sedang menghadapi
kesulitan tanpa sengaja ketika jatuh di satu lembah,
menemukannya. Setelah dilatih bisa menjadi pendekar tak
tertandingi.

Ilmu Tai Chi bukan sekadar olahraga,
tapi ilmu untuk menjalani hidup bahagia:
”Bunga-bunga layu dengan cepat Tapi mereka tidak pernah berhenti mekar.
Air sungai terus mengalir Namun sungai nampak
tak pernah berubah.
Makna hidup baru disadari dalam
proses kehidupan Perubahan adalah kebenaran abadi.”
Sumber: Syair Kuno

