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DARI TOP DOWN 

KE BOTTOM UP

 Era Semua Diatur Dari Atas oleh  The Great Shiva Nataraja 

melalui Para Dewa 

 Era Siddharta Gautama, Putera Mahkota dari kalangan kerajaan

mau mencari sendiri pencerahan.

 Mendapat gelar Buddha (sudah cerah)

 Era Hui Ke, rakyat jelata mencari sendiri.

 Pengaruh Kosmologi Tiongkok



India

 Dimulai dari Tat Twam Asi, ‘aku adalah 
kamu – kamu adalah aku”. 

 Tri Hita Karana, Tri artinya 3 – Hita 
kebahagiaan – Karana penyebab. 
Mencintai sesama manusia – seluruh 
mahluk di alam semesta – Sang Pencipta. 

 Berasal dari tradisi lisan yang usianya sudah 2 juta tahun lalu dan 
diwariskan turun temurun dan dianggap sebagai ajaran Shiva 
Nataraja Dewa Ilmu Pengetahuan dan baru menjadi kitab 

Veda artinya Wisdom tahun 800 SM. 



SHIVA NATARAJA, 

DEWA ILMU PENGETAHUAN



Kaki Kiri diangkat Symbol Belajar - 4 Tangan Menyebarkan

Ilmu ke 4 penjuru dunia. Patung ini diberikan ke CERN,  

Pusat Penelitian Nuklir di Swiss

 Message :

 Yang kalian semua sedang kerjakan dan nanti

hasil-halinya, bukan semata-mata usaha sendiri

tapi sedang menari bersama dengan Sang Dewa 

Ilmu Pengetahuan.

 Berbeda dengan Sekularisasi dan Sekularisme.



PROBLEM BASE LEARNING

 Semua berubah dan kait mengkait.

 Aku-Kami-Kita dan Alam Semesta

 Ketika kita tidak mau menerima kenyataan ini, maka itulah awal

dari ketidak bahagiaan.

 Ada komposisi (pertemuan) pasti akan terjadi dekomposisi

(perpisahan) – Diikuti pertemuan baru dan seterusnya.

 Saya bisa menjelaskan sebab-sebab penderitaan dan 

bagaimana cara mengatasinya.

 TAPI KAMU SENDIRI YANG HARUS MELAKUKANNYA



BERSINERGI DENGAN 

TAOISME dan KONFUSIANISME

 Tao tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata.

 Kalau ada yang mengaku bisa, pasti belum sempurna.

 Diatas Langit masih ada Langit yang lebih tinggi

 Diatas orang pandai, pasti ada yang lebih pandai.

 Karena itu harus terus belajar.

 Tujuan manusia hidup adalah belajar menjadi manusia

sepanjang hidup.

 Caranya manusia diasah dengan manusia.



SEMUANYA MENGALIR SEPERTI 

SUNGAI TANPA HENTI SEKEJABPUN

 Air yang mengalir di suatu titik pada detik ini, bebbeda dengan 1 

detik lalu dan 1 detik kemudian

 Masa lalu sudah lewat – mase depan belum kenyataan – YANG 

NYATA ADALAH SEKARANG DAN DI SINI



Anggur dan durian yang sama dirasakan berbeda oleh 3 orang 

bijak

Harus dicoba sendiri, bukan dari wawancara, dan daftar Pustaka

YANG TAHU TIDAK MAU BICARA – YANG BICARA TIDAK TAHU



KETERBATASAN KATA-KATA
THE TRUE WORD OF NO LETTER

( Z. Shibayama)

 “Pure and fresh are the flowers with dew

 Clear and bright is the singing of the birds;

 Clouds are calm, waters are blue.

 Who has written the True Word of no letters?

 Lofty are the mountains, green are the trees.

 Deep are the valleys, lucid are the streams,

 The wind is soft, the moon is serene.

 Calmly, I read The True Word of no letters” 



KOSMOLOGI TIONGKOK
Tempat Manusia

Dalam Alam Semesta



MANUSIA HANYA BAGIAN KECIL

DARI ALAM SEMESTA



Alam Semesta - Tarian Agung Welas Asih

TIGA TANPA EGO

 5000 tahun lalu di Tiongkok sudah mengenal tradisi tulisan tentang 
Alam Semesta dan Hukum-hukum yang menyebabkan terus 
mengalir dan berubah I CHING.

 “Menengadah ke atas kita melihat Langit – Menunduk ke bawah 
kita melihat Bumi. Diantaranya kita melihat semua benda-benda 
dan mahluk hidup termasuk bakteri, binatang dan tanaman. 

 Langit Maha Mengayomi. Bumi Maha Mendukung tanpa pilih kasih. 
Ketika Bumi kekeringan, Langit menurunkan hujan, ketika mulai 
kekeringan, giliran Bumi mengirim uap air ke Langit. 

 Matahari dan Rembulan menyinari tanpa pilih kasih

 Setelah menjadi awan, ditiup angin sampai ke gunung, turun 
menjadi air meresap ke tanah menghidupi tanaman dan mengalir 
sampai laut menghidupi semua mahluk di tempat yang dilewati”. 



Mereka Ada Di Situ

Atas Kemauan Langit dan Bumi

 “Langit, Bumi dan aku berasal dari akar yang sama; Ribuan mahluk
di dunia dan aku terbuat dari bahan yang satu. Oh bunga kecil, 
seandainya kumengerti siapa engkau; Akarmu dan semua, semua
dalam semua. Semestinya aku akan memahami siapa Tuhan dan 
manusia”                               Seng Chao (384 – 434)

 Ketika murid setiap pagi membersihkan halaman sebagai Latihan 
Rohani,  berkata kepada Guru, ‘Rumput di depan jendela kamar
setiap kali dipotong, selalu tumbuh. Diurug supaya mati’. 

 “Jangan gegabah, dia ada di situ bukan atas kemauan sendiri, tapi
Langit dan Bumi”. Ia berteriak …ahaaa.. menulis kaligrafi di tembok
yang tersohor

Chou Tun I (1017 -1073)

TERMASUK JUGA VIRUS, Barat-Timur dan sebagainya



PENDEKATAN 

MINIMALIS

DALAM BENTUK SLIDES

GENERASI MILLENIAL SUDAH BERKURANG 

YANG MAU MEMBACA BUKU TEBAL

LANTAS KEPADA SIAPA HARUS BERTANYA?



SENI MENULIS MINIMALIS

 Kalau dengan 1 halaman, sudah bisa mencerahkan, mengapa membuat
buku?

 Kalau 1 kalimat cukup, mengapa membuat 1 halaman

 Kalau satu kata sudah bisa, mengapa membuat kalimat

 Kalau satu huruf sudah cukup, mengapa membuat kata

 Dikenal sebagai cara para Sufi menjelaskan kebajikannya atau HAIKU.

 Kalau dengan diam, sudah difahami, mengapa perlu bicara?

 Kalau kesalahan pasti terjadi, ciptakan kreatifitas dengan bahan yang pecah

 Kalau pecah tidak bisa dihindarkan, mengapa tidak direkat lagi sehingga
membentuk alur yang membuat semakin unik. 

 Dari potongan kain yang sudah tidak bernilai, bisa dibuat kain perca.

 Industri Daur Ulang



SENI MERANGKAI 

BUNGA MINIMALIS

 Merangkai Bunga sistem Eropa, estetika dicapai melalui

penjumlahan bunga yang berlimpah.

 Di Timur misalnya Ikebana merangkai bunga dengan gaya

minimalis dan memberikan ruang pada semuanya untuk

mengekspresikan dirinya.   Estetika muncul justeru dari

pengurangan.

 Dipadukan dengan bahan-bahan yang sudah tak terpakai, 

ranting kering, pot yang gompal dan sebagainya.

 Untuk membuktikan bahwa apa saja bisa memberi kontribusi

(termasuk orang yang tidak sempurna organ tubuhnya) bagi

keindahan dunia.



ALIRAN MINIMALIS

vs MAKSIMALIS



HIDUP INI TIDAK KEKAL

YANG PASTI SEMUA BERUBAH 

 “Bunga- Bunga layu dengan cepat,

 Tapi mereka tidak pernah berhenti mekar;

 Air sungai terus menerus mengalir;

 Namun sungai nampak tidak pernah berubah.

 Makna hidup baru disadari dalam proses kehidupan.

 Perubahan adalah Kebenaran abadi

 Krisis akan selalu terjadi ”

 (Syair Kuno di Timur)

 Mulai dari Melahirkan anak sampai meninggal adalah
Situasi Krisis



Pendekatan Deductive vs PBL Problem Base Learning 

Berpikir Positif ketika Menghadapi Krisis
– PELUANG MENDAPAT PENCERAHAN BESAR BUKAN KERUSUHAN

Menulis

Model Lama

Mengolah Chi

Energi Kehidupan



PEDANG ANGIN



SAMURAI KAZEGATAMA

Pedang Angin

 “Pedang Angin”, nama ini diambil dari nyanyian masa 

kecil Akazawa dan  sahabat-sahabatnya ketika bermain

perang-perangan. Mereka menggunakan ranting sebagai

pedang.  Ayahnya mengatakan “Tunggu! Jangan

menggunakan ini karena kalian bisa luka. Bukankah ada

pedang yang lebih bagus dan indah”. Pedang apa itu ? 

Sergah anak-anak.

“ Pedang Kazegatama, terbuat dari angin. Ia menebas tanpa

suara dan  Membelah tanpa wujud. Lalu menghilang seolah

tak pernah ada” 

Ichirou Yukiyama “Samurai KAZEGATAMA Pedang Angin”, 

Penerbit qanita



Religious Time
MUSIM SEMI TAHUN INI, BEDA DENGAN TAHUN LALU DAN 

TAHUN DEPAN



JALAN MENEMUKAN TUHAN
SETIAP BANGUN PAGI - SELALU TERSENYUM

 Di depan saya ada 24 jam yang sama sekali baru;

 Saya berjanji akan mengisi degan sepenih hati

 Dan memandang semua mahluk hidup dengan mata welas asih.



BERSYUKUR DATANGNYA 

ERA KONVERGENSI
Semua bertekad menjadi Rahmat bagi

Seluruh Alam Semesta



SELALU BERISIK TAPI KALAU 

DIANGKAT ISINYA KOSONG



CUCI PIRINGMU SEHABIS MAKAN

PROSES BERKESINAMBUNGAN

 The Next Process is Your Customer

 Just In Time management

 Kalau kamu masih berpikir ketika pedang lawan sudah

diarahkan kepadamu, maka kamu sedang djemput kematian

 Zero Defect

 Memilih Kepala Asrama Seklah Untuk Anak Samurai



Komposisi – Dekomposisi – Komposisi … 

(kekekalan dalam tidak kekal)

 Inkarnasi – Reinkarnasi – inkarnasi …dst tergantung karma yang 
ditanam. 

 Puncaknya bagi yang telah berbuat baik, akan masuk Nirvana, 
tidak lagi ikut siklus hidup dan mati. Aliran Pure Land

 Ada yang saat mau masuk ke Nrvana raut wajahnya gelisah.

 Dia masih memikirkan satu masalah yang sedang terjadi diunia, 
yaitu seorang anak yang ditinggal mati ibunya.

 Dia membatalkan diri dan berjanji hanya akan masuk Nirvana 
sebagai orang terakhir. Bahkan meluas sampai menguras
neraka.

 BODHISATVA, SEMUA ORANG BISA, TIDAK HANYA BUDDHIST 
PENDENGARANNYA SENSITIF, MESKI SEDANG KONSENTRASI 
ATAU BAHKAN BERDOA.



The Sound of One Hand Clapping



BODHISATVA dan BUDDHA
PERBAIKAN KONSTAN TERUS MENERUS

 Ketika Buddha ditanya siapa Bodhisatva ?

 “Dia bisa menghitung berapa tetes air hujan

jatuh selama setahun di seluruh dunia. Saya 

sendiri tidak bisa melakukan itu”.

 Ini lataran mata dan telinganya selalu terbuka

dan punya empati pada sekelilingnya.

 Mata punya keterbatasan dalam jarak pandang.

 Telinga lebih luas semakin peka tak terbatas

sehingga tangannya menjadi 1000 



WELAS ASIH TANPA BATAS



MIND-SET BERUSAHA

UNTUK MEMENANGKAN PERSAINGAN

 Bahan + Ongkos kerja + Profit = harga Jual

 Harga jual (bersaing) – bahan baku – ongkos kerja = Profiit

 Mulai dengan produk tiruan dengan harga murah

 Meningkat dengan efisiensi pemakaian bahan baku dan 

menekan ongkos produksi …sampai menghasilkan produk

berkualitas



SATU HARI – SATU HALAMAM

VISIONARY  LEADERSHIP

 Seorang ahli menulis indah suatu hari

menyatakan tekadnya untuk menulis kitab suci

yang demikian tebal dalam 5 gaya.

 Suatu mega ambisi yang kelewatan sampai

matipun tak akan selesai seperti kisah kakek

tua memindahkan gunung.

 Ketika dicemooh oleh teman-temannya, dengan

enteng menjawab “ SAYA AKAN KERJAKAN 

SATU HARI  



INOVASI vs IMPROVEMENT

 Inovasi, mengubah dan memperkenalkan cara kerja baru, mesin

baru

 Improvement, setiap hari mengadakan perbaikan yang 

melibatkan lapisan atas sampai bawah

 Hari ini lebih baik dari kemarin – Besok lebih baik dari har ini



HENINGKAN PIKIRANMU, MAKA DUNIA AKAN MENYERAH
To the Mind that is still, the whole Universe surrender



MEMAHAMI HUBUNGAN KETERKAITAN

SECARA INTUITIF DENGAN 

BERLATIH MENJADI BUTA



IKKYU-SAN Memberikan Pencerahan

 Di Jepang ada film kartun tentang bhiksu cilik Ikkyu yang cerdik Suatu

pagi dia berjalan dengan tergesa-gesa. Sahabatnya melihat itu dan 

bertanya,’dari mana kok buru-buru?’, dia menjawab ‘nggak tahu’. 

Dilanjutkan, ‘mau kemana?’ Kembali dijawab ‘nggak tahu’. Sahabatnya

berkata, ‘Aneh sekali jawabanmu selalu tidak tahu!’. Ikkyu menimpali, 

‘Siapa bilang aku tidak tahu? Aku tahu kok’’ ‘Kamu lagi ngaco nih. 

Kalau kamu tahu, coba jelaskan!’

 ‘Ketika kau tanya dari mana, kukira ‘aku sebelum dilahirkan? Mana ku

tahu. Kau tanya, ‘mau kemana, kukira pergi sesudah mati? Mana ku

tahu”. Yang pasti suatu saat akan mati, tapi kapan? mana kutahu’ 



Ketawa adalah Cara Bijak

untuk Mengatasi Fanatisme



Seperti makan, minum, tidur, termasuk

mati harus dijalani sendiri tidak bisa

diwakilkan,

 He walks freely just one way,

 From the eternal past to the endless future.

 He is alone, no one accompany him

 If you ask him, how old he is,

 He will look at you and smiles.

 And pointing his finger to the endless sky”

 Jakuhitzu Genko Zenji (1290-1368)



Saat lahir dan mati tidak membawa apa-apa,                      

yang dibawa hanya kebajikan yang kita buat

 Semua milik yang kau kumpulkan dengan segala pengorbanan, begitu
meninggal, tidak bisa dibawa dan segera akan menjadi milik orang lain. 

 Pasangan yang berikrar sehidup semati, tidak mau ikut, apalagi anak
dan para penggemarmu …Lantas apa yang sebenarnya kau cari ……. Oh 
manusia yang malang. 

 Sang Pemberi Kehidupan telah adil memberi semua orang  MOMEN 
yang harus dikelola supaya detik ini lebih baik dari kemarin dan besok
lebih baik dari hari ini.

 Thich Nhat Hanh “Setiap bangun pagi selalu tersenyum, karena di 
depanku ada 24 jam yang sama sekali baru. Aku berjanji akan
mengisinya dengan sepenuh hati dan melihat semua mahluk hidup
dengan mata welas asih” seperti sumbernya TIGA TANPA EGO.

 Kebahagiaan Abadi di akhir hayat yang didambakan ternyata sedang
berproses sekarang dan di sini



MANUSIA vs ULAR

Asal Usul Golden Rule

 Kalau ular diganggu dan menggigit dengan bisanya

sehingga mati, maka tidak bisa disalahkan.

 Tapi kalau manusia menyakiti seseorang, meski tidak

sampai mati, telah meninggalkan bekas dan suatu saat

bisa membalas dendam.

 Lebih kejam dan menjadi lingkaran saling membunuh

tanpa henti kecuali salah satunya mengakhiri dengan

mengampuni.

 In pardoning, you are pardoned – in giving you will 

receive.

 Muncul Golden Rule “Jangan melakukan pada orang lain, 

apa yang kamu tidak mau orang lain melakukan hal itu

kepadamu”



WAWANCARA dengan

AHLI JANTUNG 

 Wartawan Edisi Minggu sebuah Harian terkemuka menulis di kolom
kisah-kisah unik ketika berkunjung ke Tiongkok sebagai berikut:

 Ia membuat janji wawancara dengan pakar jantung nomer 1 di 
Tiongkok. dan datang sedikit lebih cepat dari waktu yang dijanjikan
yaitu setelah istirahat makan siang.

 Ketika sampai di ruang tunggu bertemu dengan orang setengah
baya, memakai sandal jepit dan menyapu ruangan. Dia
menyampaikan maksud kedatangannya pada orang yang dikira
petugas kebersihan ruang tunggu praktek dan dipersilahkan duduk 
sampai masa istirahat selesai.

 Ketika istirahat usai dan ruang praktek dibuka kembali, dia
mengetuk pintu dan terperanjat bahwa dokter yang mau
diwawancarai adalah orang yang sama dengan orang yang 
menerima dia dan mempersilakan menunggu!



HIDUP YANG EGO-CENTRIS

 Banyak WAG anggotanya mantan kayawan yang sukses, 

sebagian besar posisinya dulu tinggi. Hasil tabungan dan 

dana pensiunnya sudah diinvest untuk property menjadi

area bisnis.  

 Di Hari Ulang Tahun masih aja minta didoakan panjang

umur dan selalu diberkahi Tuhan.  Yang mendapat ucapan

selamat repot mencatat untuk membalasnya. (Pedang

Langit)

 Kita sebaiknya mulai dengan tradisi baru yang berULTAH

memaklumkan dan  mau menyumbang panti asuhan

mana. 

 Mengajak yang mau ikut menyumbang dan kalau bisa

diserahkan sendiri oleh yang berulang tahun bukan via 

Go Send



MENGUCAPKAN SELAMAT

PESTA EMAS HAPPY BIRTH DAY

 Seorang kaya di hari ulang tahun emas perkawinannya

merayakan besar2an dan mengundang semua relasinya. 

Mereka membawa kado yang istimewa.

 Pesan dan doa ditulis melampiri kadonya dan harapan

semakin sehat dan sukses.Ada tamu sederhana yang 

menulis syair “kakek dan nenek mati-ayah dan ibu juga 

mati, kamu dan isteri lalu anak dan mantu” . Semua

hadirin dan saudagar itu marah besar dan pengawalnya

menangkap, tapi ilmu meringankan tubuhnya tinggi

menghilang dan hanya kedengaran suaranya” kalau yang 

tua mati lebih dulu, lalu diikuti yang lebih muda, itulah

baru kebahagiaan. Kalau sebaliknya itulah benar-benar

kesedihan. Semua hadiri terkisma dan menggut-manggut



WELFARE STATE JUGA ADA KENDALA 

PENGALAMAN RAJA YAO (c. 2356 –

2255 BCE)

 Mengajar rakyat menanam dan memproduksi

benih untuk menanam tanaman pangan

 Manusia, setelah perutnya kenyang dan 

tubuhnya dibalut baju yang hangat, sifat

hewannya (malas) akan kambuh.

 Harimau buas yang mengejar mangsanya, 

setelah kenyang akan tidur dan membiarkan

kijang membuang air seni di mukanya.

 Perlu diajar Budi Pekerti



MALAS BEKERJA, NAMUN 

MAU HIDUP HAPPY

 Sinyalemen Raja Yao ternyata masih relevan

 Kalau di tempat kerja pengusaha diwajibkan mengikuti

aturan tentang beban yang boleh diangkat dan suara

bising mesin yang masuk telinga buruh, tapi setelah

habis kerja berkunjung ke Fitness Center untuk latihan

angkat-junjung. 

 Setelah itu dilanjutkan ke tempat Dugem dengan musik

metal, bagaimana kehidupan negara bisa jalan baik ?

 Di hari selasa masih membicarakan libur akhir pekan lalu

– di hari kamis sudah mempersiapkan week end. 



MANA LEBIH BERHARGA 

EMAS ATAU TINJA?

 Suatu hari seorang Raja bertanya pada seorang Guru 
minta diajari bagaimana mengurus negara dengan baik?

 Alih-alih dijelaskan seni memimpin, hanya ditanya, ‘Mana 
yang lebi penting antara kotoran sapi dan emas?’

 Kontan dijawab, “Kalau terjadi kekurangan pangan dan 
rakyat kelapara, emas berapapun banyaknya tidak bisa
untuk membelinya. Sedangkan kotoran sapi bisa dipakai
untuk menyuburkan tanah setelah ditaburi benih, akan
tumbuh tanaman pangan and setelah matang hasilnya 
bisa dipanen”  

 Secara spontan raja berteriak …ahaaa… dan langsung
berterima kasih atas petunjuknya.



Jangan Membiarkan Masalah Menjadi Besar
Prof. Dr Ikhsan Tanggok, UIN- Syarif Hidayatullah

 Situasi negara yang tenang, sangatlah mudah untuk

dikontrol. Sebelum ada masalah yang muncul, semua

siasat akan mudah disusun. 

 Masalah yang masih ringan pasti mudah untuk

diselesaikan. Atasi segera sebelum masalah berkembang

menjadi besar. (Sumber: Tao Te Ching, bab 64). 

 Janganlah membiarkan masalah menjadi besar, baru

diselesaikan, pasti akan mengalami kesulitan. 

 Pancasila menghendaki kita bermusyawarah dalam

menyelesaikan masalah.



BERBAGAI JALAN UNTUK BELAJAR 

MENJADI MANUSIA YANG BERGUNA

Top - Down

HIDUP INI ADALAH 
KESEMPATAN
• Hidup ini adalah kesempatan

Hidup ini untuk melayani Tuhan
Jangan sia-siakan apa yang Tuhan bri. 
Hidup ini harus jadi berkat...
Reff :
Oh Tuhan pakailah hidupku
Selagi aku masih kuat
Bila saatnya nanti
Ku tak berdaya lagi
Hidup ini sudah jadi berkat

Bottom - Up
Setiap bangun pagi, saya selalu tersenyum
karena di depan saya ada 24 jam yang 
masih baru.

Saya berjanji akan menjalani dengan
sepenuh hati dan melihat semua mahluk
hidup dengan mata welas asih.

Menjadi manusia yang terakhir setelah
dunia dan neraka kosong karena semua
penghuninya masuk nirvana.

Jalan Bodhisatva



18 MANUSIA PERUNGGU “LOHAN”
PENDIDIKAN KARAKTER

 Siapa saja yang diterima di kuil Shaolin, setelah merasa

dirinya siap harus melewati 18 kamar yang diisi 18 

manusia perunggu dengan tangan kosong. Mereka siap

menyerang dengan senjata apa saja tanpa perasaan. 

Yang gagal pasti babak belur atau bahkan bisa mati.

 Setelah berhasil, di depannya masih ada pintu yang 

dihalangi tempat dupa panas sepanjang hari tanpa

berhenti. Di kiri kanannya ada cap naga dan harimau. 

Orang harus memeluk dan mengangkatnya baru bisa

keluar dari pintu sehingga di lengannya ada cap itu.

 Manusia Perunggu mewakili musuh dari luar, tangan

kosong menandakan manusia damai. Tungku

panasmenguji keberanian mengalahkan diri sendiri.  



MELATIH AYAM ADUAN

 Seorang raja penggemar sabung ayam, minta seorang pelatih untuk
mempersiapkan ayam jagonya untuk diadu. Ketika ditanya, berapa
lama, pelatihnya bilang sekitar 3 bulan. Setelah 2 bulan dia mencek
perkembangannya, dan dijawab, masih belum apa-apa, mengapa ? 
Ayam itu masih bereaksi mendengar suara berkokok ayam lain.

 Seminggu kemudian, ditanya lagi, masih belum karena kalau
melihat ayam lain lewat, masih gelisah, bulunya naik dan mau
menyerang. Pemiliknya bingung, bukankah itu pertanda dia sudah
siap tempur? Pada hari yang tepat seperti dijanjikan, dia datang
dan meilhat ayamnya, menjadi seperti ayam bengong dan tidak ada
nafsu untuk bertarung. Si pelatih itu menjelaskan ayam itu siap
bertanding kapan saja dan akan bisa mengalahkan lawannya tanpa
bertarung.  Wibawanya sudah bersinar dari dalam dan semua ayam
lain sudah kabur ketika dia datang meski tanpa berkokok. 



MELATIH ANAK RAJA

 Seorang raja mengirim anaknya untuk dilatih menggantikan
kedudukannya. Dia mengira akan dimulai dengan
mempelajari kitab-kitab suci.

 Dia kaget karena akan dikirim ke hutan selama 3 bulan. 
Untuk apa ?

 Setelah kembali, sang guru bertanya, apa yang kau dengar di 
sana? Suara binatang buas yang mengerikan terutama di 
malam hari,

 Kalau begitu kamu harus kembali ke hutan lagi,  selama 1 
buan.

 Setelah itu ditanya yang sama. Di menjawab, ‘saya
mendengar suara angin bertiup menggesek dedaunan, 
jangkrik mengerik, semut berjalan, air menetes ke
daun….lalu dinyatakan latihan sudah selesai. 



CARA UNIK MENGUSIR SETAN

 Alkisah ada pasangan yang baru menikah dan mengalami

musibah kecelakaan dan isterinya meninggal. Suaminya

tetap menjaga kesetiaan akan hidup sendiri sampai mati

sesuai janjinya saat pacaran. Dia setia untuk beberapa

saat. Sesudah itu setiap malam muncul arwah isterinya

menuduh tidak bisa pegang janji dan mengganggu

jiwanya. Setiap kali mau buat acara week end,  roh itu

muncul dan seperti sudah mengetahui rencananya.

 Obat penenang tidak menolong, akhirnya menemui

seorang Guru. Roh itu sungguh hebat bisa membaca apa

yang akan dilakukan. Dia memberi nasehat: siapkan

semangkuk beras dan nanti malam ketika dia muncul, 

kamu ambil seganggam beras dan diminta menebak

berapa butir. Kalau tepat, kamu batalkan rencana

menikah lagi. Semenjak itu tidak muncul lagi.



METODE MENDIDIK YANG 

INOVATIF
Mengolah Persepsi tentang Setan untuk Mendidik

 Sang Guru, melalui Dongeng yang kreatif, menyampaikan

ajarannya sehingga oleh muridnya teringat seumur hidup

 “Ada 3 orang Wanita tergesa-gesa mau pergi ke suatu

tempat untuk menghadiri acara penting. 

 Karena waktu sudah mendesak, dia mau lewat jalan

pintas melalui kuburan. Dia ketemu orang setengah baya 

dan minta tolong diantar. 

 Orang itu berkata, “Kalian takut kan jalan sendirian, 

sama seperti dulu waktu saya masih hidup.  Mari saya

antar!”

 3 orang Wanita itu langsung kabur tunggang langgang



PERJALANAN kera SAKTI
MEMAHAMI KITAB TANPA AKSARA



KERA SAKTI NAKAL (masih belum cerah) 

diajak bertanding dengan BUDDHA

(sudah mencapai pencerahan)



Kera Sakti (bangga gelar) vs 

Buddha (mencapai pencerahan) 



SETELAH KALAH DIHUKUM DIJEPIT 

DI GUNUNG 5 JARI SELAMA 500 TAHUN

UNTUK MAWAS DIRI



DASAMUKA DIJEPIT DI GUNUNG

SINDORO - SUMBING



SETELAH ITU DIMINTA MENGAWAL PERJALANAN KE 

BARAT UNTUK MENGAMBIL KITAB  

Diperlukan ketekunan, bukan Kesaktian.



GOLDEN RULE

Jangan melakukan sesuatu pada 
orang lain, apa yang kamu tidak
mau orang lain melakukan hal itu
kepadamu

SEMUA MASALAH BERASAL DARI 
MAU MENGUBAH DUNIA, TANPA 
DIMULAI DARI DIRI SENDIRI.



TITIK TEMU AGAMA 

DI ERA KONVERGENSI

 BUKAN UNTUK DIGENERALISASI SEMUA 
AGAMA SAMA.

 TAPI SADAR BETAPA SULITNYA MENDIDIK 
UMATNYA MENJADI MANUSIA BAIK UNTUK 
DIRI, KELUARGA, MASYARAKAT, NEGARA DAN 
WARGA DUNIA.

 AKAN SAMPAI PADA TITIK TEMU “ORANG BISA 
MELAKSANAKAN AJARAN AGAMA SAYA, TANPA 
PERLU PINDAH AGAMA” UNTUK MENJADI 
RAHMAT BAGI SELURUH ALAM SEMESTA



SENG T’san (606 +)

 “When you see everything , through 
your personal bias;

Your view of reality is clouded.

Truth simply as it is, BUT

The Clouded mind, can not grasp it”

 “To  the mind that is still, the whole universe surrender” (Lao Tzu)

 Kalau mata kelilipan, jalan Tol pun nampak sempit, apalagi kalau
pikiran kita



ROAD MAP 

PENDIDIKAN KARAKTER 

 Perhatikan Pikiran karena akan menjadi kata-

kata.

 Perhatikan kata-kata, karena akan menjadi

perbuatan

 Perhatikan Perbuatan karena akan menjadi

Kebiasaan

 Lalu menjadi KARAKTER

 Akhirnya akan menentukan masa depanmu.



BUKAN BENDERA ATAU ANGIN

TAPI PIKIRANMU YANG BERKIBAR 

 2 orang murid sedang berdebat serius dan hampir adu jotos.

 Yang satu berpendapat, bendera berkibar menyyebabkan terjadi

angin.

 Yang satu, karena angin menyebabkan bendera berkibar.

 Sang Suhu, Hui Neng yang sedang lewat tertarik dan mendekati

seraya bertanya ada apa gerangan ?

 Lalu berkata, seperti di atas dan terkenal samai sekarang.  

 Semua kegaduhan terjadi adalah akibat tafsir atau pikiran kita

yang gemar berkibar. 

 Hanya setelah hening dan tidak bergelora, maka terjadi

kedamaian.





EHEPASSIKO
Saya Datang – Saya Lihat dan Saya Buktikan



LEBIH BAIK DIDIDIK DULU

“MESKI BERBEDA-BEDA TAPI SATU”



ROAD MAP PENDIDIKAN
MENJADI MANUSIA

Kecil Dewasa secara Fisik



Tahu apa yang boleh dan                                                        
tidak boleh dilakukan Berbudaya / Besar/  Ta



MELATIH BUDI PEKERTI

Semakin besar karena terus

belajar

Menjadi anjing karena

berhenti belajar



MESKI TERUS BELAJAR / TUHAN YANG MENENTUKAN

BERHENTI BELAJAR JATUH JADI HANTU

REPRESENTASI GOLOK PEMBUNUH NAGA (EGOISM)

Garis Penutup menanjak, terus belajar

TUHAN / TIAN

Garis penutup menurun tidak mau belajar

HANTU



MENGONTROL MULAI DARI DIRI SENDIRI

Itulah Esensi Golok Pembunuh Naga

 Setelah murid mencapai ilmu tertinggi, Gurunya sudah tidak
berdaya untuk mengontrol. Tak ada lagi ilmu yang disimpan sebagai
jurus pamungkas untuk menghentikan ulah muridnya lagi.

 Satu-satunya jalan dalah Sang Guru mengajarkan Teknik menempa
dirinya sebagai berikut

 Dia diminta merantai sendiri kedua kakinya dan memikul 2 gentong
air untuk dibawa ke puncak gunung.

 Setelah sampai di atas, rantainya dibuka dan gentongnya dilempar
ke udara supaya berputar membuat air yang ada di dalamnya keluar
seperti springkler menyirami tanaman.

 GOLOK PEMBUNUH NAGA INI AKHIRNYA HARUS BERTEMU 
PASANGANNYA YAITU PEDANG LANGIT.

 Meski sudah usaha mati2-an akhirnya tetap mengucap Insya Allah 
dan kalau berhasil lalu Syukur Alhamdulilah



KUALITAS MANUSIA MALAH 

SEMAKIN MEROSOT





DIGANTI ROBOT
Karena dari sudut ongkos lebih murah. 

Bagaimana sisanya harus mencari nafkah? 



Pangeran Siddharta Mencari sendiri Pencerahan
(Mewakili Golok Pembunuh Naga)



BELAJAR SEMATA-MATA MENJADI MANUSIA

Mulai sebagai manusia, setelah mencapai

pencerahan, kembali menjadi Manusia. 







Wisdom (heart) vs Intellectual (brain)



10 (sepuluh) WEJANGAN SEMAR

MEMPERBAIKI DUNIA DARI DIRI SENDIRI

1. Jangan merasa pintar kalau belum bisa menemukan

kesalahan sendiri. 

2. Jangan merasa unggul kalau masih suka merendahkan

orang lain.

3. Jangan mengaku suci kalau belum bisa menyatukan

dengan Tuhan. 

4. Urip (hidup) harus bisa Urup (menerangi.

5. Mengalahkan angkara murka dan kekerasan dengan

kelembutan cinta kasih.



 6. Mempercantik Dunia dan Seluruh Alam Semesta.

 7. Menyerang tanpa bala. Menang tanpa merendahkan,       

Sakti tanpa aji , Kaya tanpa harta.

 8. Jangan mudah terpengaruh kedudukan, materi, 

kepuasan duniawi.

 9. Jangan mudah sakit hati, sedih, putus asa, bila difitnah

dan mengatasi musibah. 

 10. Jangan mudah takjub, menyesal, terkejut dan manja



JALUR REMPAH 

BERTEMU SUTRA

 Jauh sebelum Marcopolo abad ke-13  Menempuh Jalan Sutera, dan 

1492 C. Columbus dari Eropa menemukan pantai Timur Amerika, 

 Nusantara sudah berhubungan melalui jalur maritim berdagang rempah-

rempah. Antara Ternate dan Kerajaan Asoka di India.

 500 tahun sebelum dan sesudah Masehi, seolah sedang terjadi panen, 

munculnya orang bijak di berbagai bagian dunia untuk memimpinnya.

 Mereka mendirikan rumah ibadah dalam semangat saling belajar untuk

mendukung hubungan dagang, budaya, spiritual dan sebagainya.

 Meski Ajaran muncul lokal, ternyata sudah mengandung sifat Universal, 

seperti di dalam biji sudah ada pohon. Justeru sekarang, setelah era 

komunikasi,  muncul in-toleransi yang bila dibiarkan akan menuju ke

penghancuran total kehidupan.

 Apakah Sang Pencipta sedang mengubah skenario penciptaan, atau

Egoisme manusia yang mencoba memodifikasinya.     



Semua Telunjuk Menunjuk

Rembulan yang sama
Kalau sibuk membahas telunjuk, tidak sampai bulan, 

malah bertengkar.



KARENA BEDA-BEDA TIPIS

YANG PENTING PELAKSANAAN

 Tat Twam Asi – Tri Hita Karana

 Menjadi Bodhisatva

 Di 4 Samudera dan 5 Benua semua orang bersaudara

 Mencintai sesama dan musuh, seperti mencintai diri sendiri.

 Menjadi Rahmat bagi Seluruh Alam Semesta

 Hamemayu Hayuning Bawana



SHANG DI
Tuhan, yang Tunggal dan Maha Kuasa

Representasi Pedang Langit



Humanity / Kemanusiaan

Dewa  

manusia bijak tinggal di gunung



PINTAR ADALAH KATA KERJA
Kuping/Mendengar – Mata/Melihat – Mulut/Masukkan              

ke dalam Hati – Matahari/ Siang – Bulan/Malam



DIATAS LANGIT 

MASIH ADA LANGIT

 “Tian Shang You Tian 天上有天”: 

 Di atas langit masih ada langit, 

 Tidak menganggap rendah orang lain, 
seberapa bodoh atau jelek pun dia. 

 Karena kita pun masih harus banyak belajar
dari orang lain, 

 Selalu mempunyai motivasi untuk menjadi
yang lebih baik tanpa limit.



LANGIT MEMBALAS 

KEBAJIKAN KITA

 Kalau kamu banyak berbuat kebajikan tanpa
diketahui orang banyak, karena tidak mengharapkan
balasan dari orang,

 Langit (Tuhan) akan membalasnya kepadamu

 Orang yang baik hati dan sering berbuat hati, ketika
menghadapi kesulitan, pasti muncul seseorag yang 
akan menolongnya.

 Setiap masalah yang terlihat sulit diselesaikan, 

 Pasti ada seseorang yang tiba-tiba muncul untuk
membantumu.

 Ini yang disebut Balasan Langit.



DIMULAI DENGAN MEMAHAMI SATU LANGKAH

PERLAHAN-LAHAN MEMAHAMI 1000 LANGKAH

 SETELAH ITU ENGKAU AKAN MELIHAT JALAN 

 DAN AKAN DILIPUTI PERCAYA DIRI

 HAL YANG LEBIH MENAKUTKAN ADALAH BILA 

 ENGKAU TIDAK MEMAHAMI HAKIKAT “DIRI“ MU

 SEHINGGA TERJEBAK DALAM KEBINGUNGAN

 DAN PENDERITAAN

 Master Cheng Yen



KETERBATASAN KEMAMPUAN

MEMAHAMI SANG PENCIPTA



SEBELUM  MEMBONGKAR PAGAR

PERLU DIPIKIRKAN HAL INI

 Tanyakan dulu siapa yang membuat, 
kapan dan untuk tujuan apa.

 Baru diputuskan sebaiknya dibiarkan, 
direvisi sebagian, atau dibongkar total.

 Banyak orang tua kecewa setelah
mengirim anaknya belajar keluar negeri, 
setelah pulang semuanya mau diubah
berdasarkan kata orang di buku yang 
tebal. Akhirnya kecewa.  



BUDAYA KEKERASAN

Plautus (195 SM)

Manusia serigala bagi manusia lain Nicollo Machiavelli (1459 – 1527)

 Pemimpin sebaiknya dicintai

dan ditakuti oleh yang 

dipimpin.

 Kalau tidak bisa mendapat

keduanya, saya memilih

yang ditakuti



PSIKOLOGI INTEGRATIF
CG JUNG “Di dalam jiwa ada badan – Dan sebaliknya”

MENCEGAH NEUROSIS- PSIKOSIS- SOSIOSIS



DASAMUKA ADA DI SETIAP ORANG
‘BAHAYA LATEN SEPANJANG MASA ADA DALAM DIRI SENDIRI’

SUFI KEPALA IKAN, DAN KAKEK MENANAM KORMA



ABRAHAM MASLOW (1908 – 1970)
BERBEDA DENGAN PENGAMATAN  RAJA YAO



ON WAR

 Carl von Clausewitz: (1780 – 1831)

"War is thus an act of force to compel our enemy to do our will" 

"War is merely the continuation of politics with other means.“

 Jawa “Ngluruk tanpa Bala – Menang tanpa Ngasorake”

 “The supreme art of war is to subdue the enemy without fighting.”
“If you know the enemy and know yourself, you need not fear the 
result of a hundred battles. 

 If you know yourself but not the enemy, for every victory gained you 
will also suffer a defeat. 

 If you know neither the enemy nor yourself, you will succumb in 
every battle.”
― Sun Tzu, The Art of War

https://www.goodreads.com/work/quotes/3200649


DIALOG Gengiz Khan (1206- 1227)
PELAJARAN BAGI YANG POWER 

“Survival of the Fittest”

 Dalam Cersil Rajawali dan Pasangan Pendekar, Kwee Ceng diundang orang tua
angkatnya Gengiz Khan, Raja Mongol datang ke Mongolia karena rindu sudah
lama tidak bertemu. Usianya saat itu sudah lanjut.

 Mereka berkeliling di gurun dan menunjukkan betapa luas jajahannya.  Saat
berhenti dia minta pengawalnya memberi busur dan anak panah, lalu
mengarahkan ke burung rajawali yang sedang terbang. Panah melesat tapi belum
sampai sasarannya sudah jatuh karena tenaga nya tidak sekuat saat masih jaya. 
Dan mulai curhat pada Kwee Ceng. 

 Kwee Ceng berkata,”Khan Agung, kalau harus didapat dengan mengorbankan
begitu banyak nyawa orang muda dan apa gunannya kalau tidak bisa merebut
hatinya?”

 Gengiz Khan menghela nafas panjang, merogoh dari dadanya sebuah kitab dan 
menjelaskan. “Dulu ada seorang pendeta dari Tiongkok yang pernah ke sini dan 
memberi buku tipis ini. Saya tahu penting tapi saya tidak sempat membacanya
karena harus terus perang.  Karena itu saya bawa kemana-mana dan simpan di 
dada.

 Baru sekarang saya sempat membacanya dan baru sadar bahwa kalau hidup akan
menjadi seperti ini, mungkin saya lebih bisa mengendalikan nafsu berkuasa.



SAINS DAN TEKNOLOGI

TIDAK BISA MAHA KUASA?

 Perhatikan bencana alam, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
tidak bisa mencegahnya. Yang bisa dilakukan hanya
mengurangi dampak negatifnya dan memberi peringatan dini
supaya manusia bisa mempersiapkan diri.

 Planet bernama Bumi, tempat kita hidup juga tidak bisa
dilindungi dari tertabrak benda-benda di angkasa raya.

 Janji bisa memindahkan tinggal di Planet Mars juga tidak
ada Lembaga Asuransi yang mau mengcover kalau resiko
tertabrak meteor terjadi.

 Mahluk Omicron virus yang terus bermutasi tidak mudah
dikendalikan.

 Sang Pencipta yang Maha Omega tidak bisa dibuktikan
dengan logika causa prima vs panteisme karena DIA selain
ada di-mana, juga berada lebih dekat dari urat nadimu.   



TERNYATA ALAM HANYA ENTERTAINING PIKIRAN MANUSIA

SEPERTI RESTORAN MELAYANI PESANAN TAMU

BELAJAR DARI KISAH GOLOK PEMBUNUH NAGA

 Ilmu Fisika berangkat dari mengukur kepastian

 Lalu berkembang berdasarkan hipotese pikirannya sendiri.

 Alam hanya tersenyum dan menganggukkan kepala
sementara sampai manusia sendiri menyimulkan itu belum
benar.

 Lalu menggantinya dengan yang baru dan alam kembali
menganggukkan kepalanya dan berulang-ulang terjadi hal
yang sama ……sampai akhirnya yang dijumpai hanya
kebolehjadian saja. Seperti mengupas bawang akhirnya
hanya KOSONG.

 Itulah latar belakang kelahiran Ilmu Fisika Kuantum

 Tao  Te Ching “Tao tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Kalau ada yang 
mengaku bisa, itu bukan Tao yang sebenarnya.



JEBAKAN BATMAN 

PEMILIHAN UMUM

 Yang tahu, belum tentu mau ;

 Yang mau, belum tentu mampu ;

 Yang mau dan mampu, belum tentu terpilih.

 Yang terpilih, belum tentu mampu.

 Ini buah dari sistem pemilihan satu orang- satu suara;

 Gegara setiap orang mempunyai hak asasi yang sama. 

 Kuantitas diutamakan disbanding kualitas.

 Peluang mendapat pemimpin ideal menjadi berkurang

 Padahal dana dan daya yang dikeluarkan demikain besar

 Tidak bisa kembali ke model Kerajaan, solusinya PENCERAHAN

 SEMUA PEJABAT DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
ALUMNI PERGURUAN TINGGI 



APA YANG KAU CARI

WAHAI MANUSIA?

 TRILIUNAN DANA KAU BUANG UNTUK 

MENELITI KE BULAN DAN MARS,

 BUMI TEMPAT ENGKAU TINGGAL KAU 

RUSAK SENDIRI DENGAN DANA YANG 

LEBIH BESAR LAGI 

 AKHIRNYA KAU KECEWA SENDIRI



TIDAK  ADA BEDA ANTARA 

MEMBUNUH DENGAN TONGKAT

DAN PERATURAN

 Hubungan pemimpin dan rakyat seperti angin dan 

rumput ; kemanapun angin bertiup ke situlah rumput

akan rebah.

 Dalam suatu negara modern disiapkan tata cara

untuk memilih pemimpin.

 Konfusius mengajakan”tidak ada bedanya antara

membunuh dengan tongkat dan peraturan.

 Karena itu semua warga negara diharapkan sadar

ikut aktif supaya terpilih yang mau, mampu.



Kontes Pemilihan Pemimpin di zaman Dulu
“Langsung – Bebas – Tanpa Rahasia - EFEKTIF”

Diminta membuat syair di dinding terbuka supaya dievaluasi umum

Shen Xiu (606 – 706)

 Tubuh kita seperti pohon
Bodhi

 Pikiran bening seperti
kaca

 Setiap hari dijaga dengan
digosok dan 

 Tidak membiarkan satu
debu pun menempel

 Yang isi, justeru kosong

Hui Neng(638 – 713) 

 Dari semula tidak ada
pohon Bodhi dan cermin
mengkilat.

 Karena semuanya
kosong, bagaimana bisa
debu melekat

 Kamar, lemari, Gelas
yang penuh, harus
dikosongkan dulu supaya
berguna



COMFORT- ZONE

Untuk mengangkat 3000 kati, tetapi
tidak mampu mengangkat sehelai
bulu,

Mataku dapat memeriksa jelas-jelas
ujung rambut, tetapi tidak dapat
melihat segerobak kayu bakar, 

 Itu karena tidak mau, bukan karena
tidak mampu (Konfusius)



KETIKA NAFSU MAKAN 

RAJA MENURUN

 Restoran Chinese mempunyai menu yang sangat beragam. Ini bisa
terjadi karena asal mulanya dari Istana Kerajaan. Para koki
berlomba menciptakan masakan supaya disukai raja.

 Suatu haru Raja mengalami penurunan nafsu makan dan dianjurkan
pergi ke kuil Zen untuk mencicipi konon masakan yang enak.

 Raja dipersilahkan mengikut acara rutin di biara sesuai aturan yang 
dijaga ketat sampai tiba waktunya makan siang. Dia diminta ikut
membersihkan ruangan, membersihkan kebun dan sebagainya.

 Ketika saat makan siang tiba, dengan bernafsu dimakan meski
masakannya sederhana. 

 Adalah kegiatan fisik yang membuat nafsu makannya meningkat.



FOOD THERAPY

 Hati / Kayu - Ginjal/ Air - Paru/ Logam – Lima, lambung/ Tanah – Jantung/Api

 Makanan adalah media untuk Chi Bumi masuk ke manusia dan bertemu dengan
Chi Langit/ Oksigen

 Makanan menjadi Obat – Bukan Obat menjadi makanan.

 Setiap musim membawa penyakitnya sendiri : Semi – Matang di musim panas –
lapuk di musim gugur dan seolah berhenti tumbuh di musim Dingin.

 Tapi musim semi tahun ini berbeda dengan tahun lalu dan tahun depan.

 Makanan bisa bersifat Panas – Hangat - Sejuk- Dingin. 

 Bisa dihidangkan dalam bentuk minuman - bubur – tim – sup

 Hippokrates juga mengatakan makanan adalah obat, berdasarkan bahan kimia
aktif. 1 obat untuk mengatasi satu masalah.

 Food Therapy dalam TCM adalah melalui pendekatan hubungan keterkaitan. 



PISAU BERUKIR NAGA EMAS

PIALA KOKI NOMER SATU

 Di Tiongkok, Seni memasak minimalis digali terus menerus melalui
perlombaan memasak dengan cara yang unik.

 Peserta diberi bahan mentah yang sama, misalnya ikan atau daging, 
dan diminta membuat masakan yang hasilnya paling enak, tapi yang 
penambahan bumbunya dipakai yang paling minim dalam kuliner.

 Sama dengan Tai Chi “ 4 tael melawan 1000 katie”

 Kalau hanya berlomba menambah bahan penyedap dan membuat
gurih saja, maka banyak orang yang bisa melakukan.

 Cara memasaknya diawasi secara ketat oleh Dewan Yuri dan 
hasilnya dinilai secara seksama.

 Pemenangnya berhak mendapat hadiah Pisau Emas diukir Naga, 
sebagai Juru Masak Kerajaan. 



MENDIDIK MANUSIA DULU

BARU DIAJAR MEMIMPIN

 Seharusnya mendidik menjadi manusia dulu, bukannya mengajar
ketrampilan memimpin yang nantinya bisa menjadi serigala bagi manusia
lain.

 Sudah dari Dinasti Zhou (1122 – 256 SM) semua siswa dilatih menguasai 6 
Seni sebagai berikut : 

1. Upacara Ritual Minum the untuk melatih mindfulness

2. Main Musik, manunggaling pemain dan pendengar

3. Memanah, dengan konsentrasi vs rilaksasi

4. Mengendarai Kereta: kusir – kuda – kereta - jalan menjadai SATU

5. Kaligrafi, perjalanan ribuan kilometer melalui Langkah demi Langkah

6. Mathematika, berpikir logis



NORMAN BORLAUG Nobel Peace Prize 1970 (1914-2009)

MENJADI RAHMAT BAGI SELURUH ALAM SEMESTA

GOLOK PEMBUNUH NAGA (EGO) 

 If you stretch your self

 You’ll be surprised how much you can do.

 Get a little stardust on your hand

 And you will be surprised what that can do for you

 And not only for you, but also for your family,

 the state, the nation, and the people of the world 



GELAS YANG PENUH, BARU BISA DIISI SETELAH DIKOSONGKAN

learned – unlearn –relearn
OPEN ENDED JOURNEYS OF DIALOG OF CIVILIZATION 



Setengah Isi atau Kosong
Bisa bertengkar gegara beda menyebut



Karena sudah malam, Guru memberi lilin pada murid yang 

buta dan normal. Yang normal bertanya untuk apa? Supaya

tidak ditabrak ketika papasan dengan orang. Saat yang 

normal mau jalan,  ditiup oleh gurunya dan berhenti karena

Ilmunya baru sampai di kulit



KEWASPADAAN TIADA HENTI

BARANG SEKEJABPUN

 Hanya bisa terjadi pada anjing menjaga rumah, 
tiada hari libur, cuti, seumur hidup, tanpa dibayar
dan sudah cukup mendapat makanan,tanpa
pesangon.

 Manusia hanya tahan beberapa jam sehingga harus
dilakukan giliran 2- 3 Shift. Pakaian seragam, 
dibekali lampu senter dan senjata untuk melawan
orang jahat yang mau masuk. Digaji, disediakan
konsumsi, cuti tahunan, pensiun.

 Seperti jago silat, selalu waspada dan  sudah
merasakan desiran angin pukulan lawannya
sebelum sampai.



CUCI PIRINGMU 

SEHABIS MAKAN



 Ketika muridnya menggebu-gebu mau ketemu guru 
siap menerima pelajaran dan datang lebih awal
karena sangat antusias, meski gurunya sedang
meditasi.

 Sang guru sengaja memperpanjang meditasinya
sehingga membuat muridnya gelisah menunggu.

 Ketika berhenti meditasi, langsung bertanya, 
“apakah angkau sudah srapan?’

 Ketika muridya menjawab, ‘sudah’, gurunya
langsung bertanya, apakah sudah kau cuci
piringmu?’



DEWA MENYAMPAIKAN 

PENCERAHAN
 Alkisah seorang keluarga kerajaan diangkat menjadi Pembina  sebuah organisasi

keagamaan. Dia senang dan sering diudang untuk memberikan wejangan.

 Merasa ilmunya masih kurang dan harus belajar. Dia mengundang berbagai guru, namun
belum juga puas. Lalu memutuskan untuk pergi mencari sendiri dan mulai dengan
mengembara. 

 Di tengah jalan, mendengar suara orang bersenandung lyrik Religius Time., tapi berhenti
sebelum selesai.

 Dia mencari ke arah suara itu muncul dan menemukan seorang raksasa yang sedang
tidur. Karena penasaran, dia membangunkan dan minta dilanjutkan.

 Raksasa itu menolak dan mengatakan sudah beberapa hari ini tidak makan sehingga
tenaganya habis. Karena terus didesak, akhirnya minta syarat supaya pejabat itu naik ke
atas pohon dan menjatuhkan tubuhnya ke mulut raksasa itu dan tenggat waktu akan
dipakai untuk mengakhiri senandungnya.

 Raksasa itu hanya bersenandung singkat ‘SEBAGAI SESUATU YANG INDAH DAN SUCI 
UNTUK DIJALANI” lalu menghilang. Pejabat itu jatuh ke setumpuk jerami dengan aman.  
Itulah sebenarnya cara seorang dewa yang mau memberi pencerahan.

 Orang harus punya minat kuat dulu sebelum diberi pelajaran, bukan menjadi obyek untuk
rekruitmen



MENCARI KEPALA SEKOLAH 

UNTUK  ANAK-ANAK SAMURAI

Dari Empu Pedang ke Manajemen

 Tangsi Samurai mempunyai sekolah sendiri untuk keluarganya.

 Mereka mempunyai tradisi unik saat memlih kepala sekolah yang 
biasanya seorang biarawan.

 Setelah seleksi administrative lewat, calon diinterview satu per 
satu oleh Pimpinan

 Dia diminta melewati Lorong panjang dengan ruangan yang 
disekat-sekat dan dihubungkan oleh pintu.

 Saat masuk melewati pintu tertentu, leher calon ditebas dengan
pedang kayu sambil bertanya,”Apa itu Buddhism?”

 Hanya biarawan yang menguasai ilmu beladiri bisa lolos dalam test 
yang mendebarkan ini. Yang dikatakandi Kitab Suci harus sudah
dilaksanakan. 

 Dari situlah maka lahirnya Empu Pedang menjadi Manajemen
Musashi



MENGAJAR MELALUI 

MENGORBANKAN DIRI

 Anak2 tangsi selalu suit diatur : mereka sering diam-diam keluar

asrama  setelah jam tidur dan kembali lagi lewat memancat

dinding.

 Sang guru diam-dia mengamati dan akhirnya menemukan jalan

bagaimana tanpa kata-kata dan nasehat maupun hukuman bisa

membuat mereka jera.

 Satu malam guru berdiri tepat di tempat ketika anak itu

melangkahi tembok. Ketika turun dia kaget karena yang diinjak

adalah kepala gurunya.

 Semenjak itu mereka jera dan tidak melakukan lagi. 



MENGAJAR DENGAN 

BERTANYA

 Semakin tinggi menyanang gelar, semakin menurun kemauan mau
terus belajar sehingga ilmunya tidak bisa berkembang lagi. A. 
Toffler ‘learn –unlearn – relearn’ 

 Kamar, lemari, gelas yang penuh sudah tidak bisa ditambah lagi.

 Zen master, justeru menggunakan pertanyaan sebagai media 
mengajar.

 ‘Mana yang lebih tinggi antara emas atau tinja’ ? Ketika ditanya raja 
tentang Ilmu Memimpin

 Apa yang akan kamu lakukan kepada orang yang berbuat baik
kepadamu ? Ketika ditanya kalau ada yang berbuat jahat

 Berani bertanya bodoh 2 menit – Malu bertanya bodoh seumur hidup



HIDUP atau MATI

ADA DI KEPALAMU

 Murid memegang anak burung dan dipakai

untuk menjebak gurunya, ‘apakah masih hiidup

atau sudah mati”

 Dengan sedikit menekan tanpa kasat mata

maka akan mati

 Gurunya meminta supaya mendekat dan tiba-

tiba menempeleng kepala mudirnya sambil

berkata, “mati atau hidup ada di kepalamu” 



Tidak di Stupa juga Alam

Semesta – Tapi HERE and NOW

 Seorang penderita kanker menerima keputusan dokter ketika dikatakan sudah stadium 
terminal, dan hidupnya tinggal 3 bulan.

 Lalu dia mengikuti program meditasi sambil Jalan dari Bhiksu Thich Nhat Hanh untuk
memersiapkan kematiannya.

 Tapi yang terjadi sebaliknya malah merasa semakin fit.

 Rekannya menasehati supaya diperiksa ke dokter dan ternyata kankernya sama sekali
hilang.

 Sebagai terima kasih dan penghormatan, dia menyumbang stupa  untuk sebuah vihara 
didedikasikan padanya seperti kebiasaan di Vietnam. 

 Dan ketika Thich Nhat Hanh berkunjung, minta supaya menulis kata-kata Mutiara.

 Dia kaget dan kecewa atas apa yang ditulisya “Saya tidak ada di sini”

 Lalu diminta melanjutkan “Saya juga tidak ada di alam semesta”. Dia meminta supaya
diteruskan dan kalimatnya menjadi sebagai berikut.

 “Kalau mau ketemu saya ada di setiap Langkah dan Nafasmu ketika engkau berlatih dan 
saat bekerja sehari-hari”



THE DANCING LEADER

MENARI BERSAMA REALITAS

 Sang Guru mengajak murid sambil membawa Lap dijebloskan ke
WC yang sangat kotor. Ia terperangah melihat situasinya dan diam 
tak bergerak.

 Guru segera memegang tangannya langsung membersihkan sambil
berkata: “kalau ada kotoran dan alat pembersih, dan orang yang 
tangannya memegang lap, apali yang masih ditunggu.

 Kalau ada kotoran dan orang yang memegang alat pembersih, 
apalagi yang masih ditunggu?

 Kalau tidak ada kotoran, meski ada alat pembersih dan orang, tidak
ada yang perlu dikerjakan

 Kalau ada kotoran dan orang, tapi tidak ada alat pembersih, dia
juga tidak bisa apa-apa.







JUST HEARING and SEEING

Memahami FAKTA an sich NOT fur mich

 Mendengar (hearing) - Mendengarkan (listening)

 Just Hearing, tanpa diskriminasi

 Das Ding an sich – Das Ding fur mich

 SEE – JUDGE – ACT

 Lesson learnt dari KAIZEN/ TQM yang asalnya dari Statistical 

Quality Control SQC dari Amerika tapi tidak jalan di sana

 Topi dan Ranjang bisa diperluas, bukan kepala atau badan yang 

diserut atau diganjal untuk dicocokkan dengan hypotese

(Metodolatri) 



MELATIH JUST HEARING

 Sang Guru naik ke panggung dan mengajak murid seniornya, 

lalu memukul gong sehingga suaranya menggaung.

 Dia bertanya,’Apakah kau mendengar suaranya?’

 ‘ya saya mendengar’ suara gong melemah dan ditanya lagi, 

apakah kau mendengar?. ’ya saya mendengar ……tidak lagi’

 Hal yang sama diulang lagi sehingga murid yang lain bingung, 

ajaran apa yang mau disampaikan.

 Murid tidak menyadari bahwa sang guru telah mengubah

pertanyaan menjadi apakah engkau mendengar dalam arti 

mindful pada semua suara, bukan hanya spesifik suara gong.  





TERTAWA – CARA BIJAK

MENGATASI FANATISME 

 Seorang Dewa mengetahui manusia mempunyai sifat aneh, sangat suka fanatik
pada apa yang diminatinya. Lalu membentuk organisasi massa, dengan pakaian
seragam, dan tanda pengenal.

 Awalnya berjalan baik-baik saja, tapi kemudian sedikit demi sedikit mulai
menuliskan namanya besar-besar dalam bendera dan mengajak supaya orang 
mengikuti mereka sambil berteriak-teriak.

 Kemudian dewa itu mencoba mengajar mereka supaya bisa menertawakan
dirinya. Dia membuat topi besar. Di sebelah kiri diberi warna merah menyala, dan 
yang kitu biru cerah. 

 Lalu dia pergi ke suatu jalan, dimana banyak orang sedang bekerja. Semua takjub
melihatnya. Yang sedang berjalanpun berhenti untuk melihatnya. Namun tiba-tiba
dia menghilang. 

 Masyarakat yang melihatnya berteriak kagum, saya melihat Tuhan, topinya merah
dan yang lain, biru. Lalu mereka saling berteriak masing-masing sampai terjadi
kegaduhan dan bertengkar. 

 Lalu dewa itu muncul lagi dan kini berputar-putar, lalu menghilang sehingga yang 
melihat akhirnya saling membenarkan apa yang dilihat lawannya sampai akhirnya
menertawakan dirinya.



The Wisdom of the Fool 

KAKEK TUA MENANAM KORMA

 Seorang kakek tua dengan keringat bercucuran menanam
korma di kala matahari sedang terik.

 Lewat pemuda, lulusan perguruan tinggi ilmu agronomi, 
sudah mendapat gelar master dalam ilmu bisnis
mendekat dan bertanya. “kakek, saat panen pertama pun 
sudah tidak akan kau ikut alami,  mengapa kau lakukan?

 Ia terus bekerja tanpa memalingkan mukanya sambil
bertanya,”yang kau makan hari ini apakah hasil dari yang 
kau tanam sendiri?

 Saya lakukan ini sebagai terima kasih pada pendahulu
saya dan untuk yang akan meneruskan kehidupan ini!”

 “Meski besok mau kiamat, kalau di tanganmu
menggenggam benih, segera tanamlah dengan baik “ 



Syech Kepala Ikan

 Sufism mengalahkan Dasamuka. Muridnya dilatih
menangkap ikan dan memberikan dagingnya ke tetangga
yang miskin. Suatu hari menyampaikan keinginannya
untuk pergi ke kota dimana kakek gurunya tinggal. Minta 
nasehat untuk meningkatkan pemahamannya.

 Dia terperangah kakek gurunya hidup melimpah di rumah
mewah. Dia diberi yang sama “jangan temaha” membuat
tambah bingung. 

 Setelah kembali dia menyampaikan kejanggalan itu
kepada gurunya dan dijawab,’Ya itu benar!” Setelah
merenung sejenak dia berteriak ..ahaa. Sadar pada saat
makan kepala ikan, masih memikirkan betapa lezatnya
daging”.

 Bukan kemewahan(hedonism)  dan kesederhanaan
(ascetism), yang penting dan utama berlatih TIDAK 
TERIKAT





Umar bin Khattab memikul

gandum sendiri 634 – 644)

 Suatu malam dia berkeliling dengan pakaian sederhana tanpa pengawal
untuk melihat kondisi rakyatnya dan menemui rumah yang lampunya
masih menyala.

 Dia mengetuk pintu dan disambut seorang ibu lalu bertanya mengapa
malam begini masih memasak. Dia membuka pancinya ingin tahu dan 
ternyata isinya batu, lalu bertanya untuk apa?

 Ibu itu menjelaskan karena sangat miskin tidak mempunyai gandum untuk
dimasak, lalu memasak batu dengan harapan keburu tidur sampai besok. 

 Dia langsung pulang dan minta disiapkan 1 karung gandum dan ketika akan
dibawa oleh pengawalnya, minta dia sendiri yang memikul sebagai
tanggungjawab pemimpin karena ternyata masih ada rakyatnya yang 
kekurangan pangan.

 Dana dengan SDGs menggunakan prinsip ‘No One Left Behind’



SEMOGA SEMUA MAHLUK 

BAHAGIA MANJUSRI

 Setiap tahun sebuah vihara selalu melakukan aksi sosial bagi masyarakat
miskin. Kepala Biara menerima sendiri sumbangan masyarakat yang mampu
dan perduli. Setelah itu mendapat semangkuk bubur yang sudah diberkati.

 Salah satu yang antri adalah seorang wanita dengan pakaian lusuh
membawa anaknya yang masih kecil dan anjingya.

 Ketika ditanya mau menyumbang bentuk apa, dia hanya menggunting
rambutnya dan memberikan.  Ini membuat kepala biara kecewa. Ditambah
lagi minnta bubur selain untuk diri dan anaknya, juga anjingnya dan janin
yang masih di dalam kandungan.

 Kepala Biara tertegun sejenak setelah memberinya, lalu bersujud di 
hadapan Wanita itu karena baru sadar bahwa itulah ajaran Buddha, dimulai
ketika memotong rambutnya dititipkan ke kusirya supaya disampaikan pada 
ayahnya, yang seorang Raja

 Manjusri, menyamar menjadi Wanita itu mengajarkan supaya ketika berdoa
minta supaya semua mahluk hidup bahagia



ORANG SAMARIA 

YANG BAIK HATI

 Yesus mengisahkan cerita ini kepada seorang ahli Taurat yang menanyakan kepadanya, apa yang harus
diperbuatnya untuk mendapatkan hidup kekal. Maka ujar Yesus sambil kata-Nya, "Bahwa adalah
seorang yang turun dari Yerusalem ke Yerikho; maka jatuhlah ia ke tangan penyamun, yang merampas
pakaiannya serta memukul dia, lalu pergi meninggalkan dia hampir mati. Kebetulan turunlah dengan
jalan itu juga seorang imam; apabila dilihatnya dia, maka menyimpanglah ia melintas dia.

 Sedemikianpun seorang suku bangsa Lewi, apabila sampai ke tempat itu serta terpandang akan dia, 
maka menyimpanglah ia melintas dia.

 Tetapi seorang Samaria, yang sedang berjalan datang ke tempat ia terhantar; apabila terpandang
akan dia, maka jatuhlah kasihannya, lalu ia menghampiri dia serta membebatkan lukanya, sambil
menuang minyak dan air anggur ke atasnya; setelah itu ia pun menaikkan dia ke atas keledainya
sendiri, lalu membawa dia ke rumah tumpangan, serta membela dia. Pada keesokan harinya
dikeluarkannya dua dinar, diberikannya kepada tuan rumah tumpangan itu sambil katanya: 
Belakanlah dia, dan barang apa yang engkau belanjakan lebih daripada itu aku ganti, apabila aku
datang kembali." 

https://id.wikipedia.org/wiki/Taurat
https://id.wikipedia.org/wiki/Yerusalem
https://id.wikipedia.org/wiki/Yerikho
https://id.wikipedia.org/wiki/Lewi
https://id.wikipedia.org/wiki/Samaria


SENI AKROBATIK DAN 

WISDOM

 Seni Akrobatik Barat mengandalkan Speed – Power – Muscle.

 MELATIH KETANGKASAN

 Seni Akrobatik Timur, mengandalkan kelenturan, kelembutan, 

keseimbangan karena stabilitas tertinggi adalah bukan tegak

lurus seperti tiang beton.

 Bahkan puncaknya dalam jurus Dewa Mabuk



BERLATIH AKROBAT dan 

JALAN TENGAH SEMPURNA

 Ketika sukses, memikirkan bahaya, itulah cara
menghindarkan bahaya

 Ketika di atas, menjenguk (blusukan) ke bawah, maka akan
terjadi haromin

 Bagaimana cara melatihnya ? Bukan dengan menghafal
petuah ini, tapi dengan berlatih menjadi orang buta ! 
Mengapa ?

 Kalau orang buta bertempur, ketika konsentrasinya di depan, 
musuhnya menyerang di belakang. Ketika di kiri, kanannya
diserang dan sebaliknya.

 Karena itu dia melatih kesadarannya di Dan Tien, supaya
bisa membedakan antara manuvre dengan yang kenyataan.

 Itulah pentingnya latihan Tai Chi bagi Pemimpin



MENGAPA ORANG YANG SUDAH 

CERAH PELIT DALAM BICARA ?

 Konfusius mengatakan, “Bukan karena pelit tapi takut tidak

bisa melaksanakannya.

 Dia pasti ytahu bahwa rasa durian  atau anggur saja tidak bisa

diungkapkan dengan kata-kata.

 Semakin banyak menggunakan kata-kata, akan semakin

membingungkan, apalagi kalau belum bisa memahami tebal-

tipisnya suatu benda.

 Jangan sampai yang mestinya tebal, malah ditipiskan dan 

sebaliknya



METODE BELAJAR -

MENGAJAR

 Cara yang paling tepat adalah mengajar dengan berlatih

bersama. Buku hanya seperti telunjuk yang menunjuk ke bulan, 

bukan bulan.

 YouTube membantu karena seolah pelatih hadir di depan yang 

berlatih.  

 Karena itu ajaran kuno mengatakan “Yang malu bertanya, akan

bodoh seumur hidup – Yang suka bertanya hanya bodoh 2 menit”

 Mengajar dan mengkoreksi adalah 2 IN 1

 Kalau bertanya melalui tulisan, maka hasilnya tidak optimal. 

Karena bisa terjadi salah tulis atau menafsirkan tulisan.

 Anggur yang samapun dirasa berbeda oleh 3 Orang Bijak. 



TUMBUH TANPA SUARA

A FLOWER DOESN’T TALK
(Z. Shibayama)

 “Silently flower blooms

 In silence it falls away.

 Yet, here, now, at this moment, at this place 

 The whole of the flower,

 The whole of the world is blooming.

 This is the talk of the flower, 

 The truth of the blossom.

 The Glory of eternal Life is fully shining here” 



MEMFASILITASI ERA KONVERGENSI

MENUJU RAHMATAN LIL ALAMIN

 Perubahan era combatting menjadi kolaborasi.

 Meninjau ulang Teori Darwin yang selama ini ditafsirkan
sebagai “survival of the fittest” untuk pembenaran bahwa
yang kuat bisa berbuat sewenang-wenang.

 Kita tidak bisa membiarkan begitu saja Kesenjangan dan 
berjalan sendiri-sendiri yang terjadi antara Tian/Langit –
Manusia/Ren dan Bumi/Tie 

 Di era globalisasi, dan komunikasi diharapkan kita bisa
menemukan kaidah-kaidah konstruktif hubungan antar
mahluk hidup di alam semesta.  

 DUNIA MEMERLUKAN DIPLOMAT UNTUK MENGHINDARKAN 
PERANG. BUKAN PABRIK SENJATA YANG SETIAP SAAT 
PERLU CUCI GUDANG MELALUI PERANG



HUBUNGAN ANTAR PERSONAL 

 JANGAN MELAKUKAN SESUATU PADA ORANG LAIN, APA YANG KAMU 
TIDAK MAU ORANG LAIN MELAKUKAN HAL ITU KEPADAMU

 LAKUKAN KEPADA ORANG LAIN, APA YANG KAMU MAU ORANG LAIN 
MELAKUKAN HAL ITU KEPADAMU (ini dagang)

 SEGERA  SETELAH PERTEMUAN YANG PERTAMA, MENGANDUNG 
PERPISAHAN DI KEMUDIAN HARI. KALAU TAKUT SEDIH, MAKA 
JANGAN BERTEMU.

 EMOTIONAL INTELLIGENCE DIKEMBANGKAN KARENA BANYAK ORANG 
DENGAN IQ TINGGI TAPI KURANG BERHASIL DALAM HIDUPNYA 

 KONFUSIUS , HANYA UNTUK BELAJAR SEPANJANG HIDUP MENJADI 
MANUSIA

 CARANYA MENGASAH MANUSIA DENGAN MANUSIA SEPERTI PISAU 
DIASAH  BATU ASAK.

 SUKA BERTANYA  HANYA BODOH 2 MENIT – MALI BERTANYA BODOH 
SEPANJANG HIDUP



ETOS KERJA

 Kerja seletih apapun, tak perlu mengeluh, 
karena tidak ada orang tanpa alasan, akan
membantu anda bekerja

 Walau hati segalau apapun, janganlah
ditampilkan di raut muka, tidak ada orang 
yang suka melihatnya.

 Hidup semiskin apapun, tidak usah
diutarakan, karena tidak ada orang yang 
tanpa alasan, memberikan anda uang.



MEMIMPIN dan MAIN MUSIK

 Bing Cu Jilid IB :1 Cong Po menemui BingCu ;  4. tentu
menyenangkan bermain musik bersama-sama dengan orang 
banyak.  6. 

 Umpama sekarang baginda menabuh musik dan rakyat yang 
mendengar suara tambur, lonceng, peluit dan seruling merasa
pening dan dengan mengerutkan dahinya saling berkata, " Raja kita
dapat bergembira dengan tambur dan alat musik, mengapakah
menyuruh kita dalam keadaan sesengsara ini? 

 Ayah dengan anak tak dapat bertemu, kakak, adik , isteri serta
anak bercerai berai, Ini tentulah karena sang raja tidak dapat
bersama-sama rakyat merasakan kesenangan itu.   7. 

 Sebaliknya bila rakyat mendengar dan melihat merasa gembira, 
tentu raja kita dalam keadaan sehat dapat bersama-sama rakyat
menikmati kesenangan itu
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MEMUTUS  TALI PUSAR PSIKOLOGIS

UNTUK MENCARI PENERUS PERGURUAN

 Alkisah seorang guru mempunyai murid yang sangat tekun belajar dan sudah menguasai hampir semua
ilmunya.

 Namun sangat rendah hati dan ketika diminta turun gunung untuk menjajal dalam praktek kehidupan, 
selalu mengeles dengan alasan klasik yaitu masih belum siap dan mau terus tinggal untuk mendengar
wejangan gurunya yang indah an penting bagi kehidupan.

 Setelah beberap kali diulang dan gurunya mengiakan, akhirnya mengatakan waktunya akan datang dan 
supaya siap. Muridnya senang masih diperbolehkan tinggal.

 Tapi keesokan harinya, sampai siang, kamar gurunya masih tertutup rapat, dikira masih istirahat atau
mungkin lagi kurang enak badan. Ditunggu sampai sore, besok dan seterusnya tidak kembali.

 Akhirnya dia ingat pernah berpesan bahwa orang harus bisa meninggalkan keterkaitan hubungan
emosional yang tidak sehat kalau mau sungguh belajar. Itu berarti kalau murid masih ragu-ragu, maka
gurunya yang akan meninggalkannya. 

 Lalu dia masuk ke kamar dan mengambil pedang pusaka yang diberikan oleh guru sebagi penerus
perguruan dan dengan gagah turun gunung untuk memperdalam ilmunya seperti pesannya, ‘Dharma tidak
hanya ada di perguruan saja, tapi ada di luar lebih banyak yang bisa didapat.

 Inilah latar belakang filosofis ceritera silat Golok Pembunuh Naga (Ego) yang lebih terkenal daripada
Pedang Langit



JALAN ALAM
SUKSESI ILMU PENGETAHUAN

 KETIKA KEINGINAN MURID UNTUK BELAJAR  SUDAH 

MMATANG, SANG GURU TIBA.

 SETELAH ILMU DITURUNKAN, GURUNYA MENGHILANG

 DEMIKIAN JALAN ALAM MENGALIR DARI MASA LALU KE 

DAPAN DALAM IRAMA YANG SAMA TAPI MUSIM SEMI 

TAHUN INI BERBEDA DENGAN TAHUN LALU DAN TAHUN 

DEPAN.



Menurunkan Ilmu Pada

Pencuri Pedang Pusaka

 Murid Senior yang diberi Amanah oleh gurunya untuk
mencari penerus perguruan dan menyerahkan
pedang pusaka, masih belum ketemu.

 Dia malu kembali dan menitipkan pedang itu untuk
dikembalikan pada gurunya.

 Ternyata dicuri oleh seorang gadis. Dan ketika mau
direbut kembali, ternyata dia memainkan pedang
pusaka dengan jurus perguruannya, tapi ada
beberapa gerakan yang kurang tepat.

 Akhirnya pertempuran berubah menjadi koreksi
untuk membenarkan



MENGANGKAT ANAK MUSUH 

UTAMA SEBAGAI MURID

 Dalam Ceritera Silat Pendekar Rajawali sakti, 
adalah seorang bhiksu Hakim Roda Emas, yang masih
mempunyai ambisi untuk menjadi jagoan ilmu silat nomer
satu. Dia gelisah karena belum punya murid sebagai
andalan. 

 Dia berkali-kali mencari pendekar Tionggoa Kwee Tjeng
untuk mengadu Imunya

 Tapi Kwee Tjeng tidak melayani karena masih sibuk
mempertahankan kerajaannya dari serangan bangsa Mongol.

 Secara kebetulan, dia bertemu dengan anak bungsu Kwee
Tjeng dan ternyata mempunyai bakat untuk menjadi
penerus. Dia memberi syarat atau dibunuh atau menjadi
muridnya. 



PEMAHAMAN TENTANG MERDEKA
“Moral force saja tidak cukup, perlu belajar

Thay Hak dan Chung Yung”

 Bukan sekali merdeka, lalu kebablasan menjadi Merdeka sekali.

 Lalu apa saja mau diubah. Akhirnya hanya bisa bongkar, tidak bisa pasang.  

 Ketika ditanya, ‘Kalau ada orang berbuat jahat kepadamu, apa yang akan kau 
perbuat?’, 

 Konfusius balik bertanya, ‘Apa yang akan kau perbuat, kalau orang berbuat baik
kepadamu?’, 

 ‘Saya akan membalas dengan kebaikan, dan kalau bisa akan berbuat lebih baik
lagi dari yang dia lakukan!’

 Kalau orang berbuat jahat kepadamu, pasti akan kau balas dengan yang lebih
jahat. Bukan hanya Mata diganti mata – gigi diganti gigi

 Kalau demikian, kamu belum menjadi orang merdeka karena perbuatanmu bukan
ditentukan kamu sendiri tapi tergantung pada sesuatu di luar dirimu!’

 Masysrakat damai terjadi kalau yang menang diangkat menjadi guru – yang kalah
siap menjadi murid. Bukan takes all – rule of law diganti rule of the ruler

 Kosa Kata “Saudara” berasal dari SATU UDARA



Yang penting makna, 

BUKAN kata-kata

 Maulana Jalal ad-Din Rumi menceriterakan kisah orang yang 
terperangkap pada kerangkeng “kata-kata”

 Syahdan 4 orang sahabat menemukan sekeping mata uang. Yang 
satu orang Persia, minta supaya dibelikan anggur.Yang kedua orang 
Arab minta dibelikan inab. Yang ketiga orang Turki minta dibelikan
uzum. Yang keempat Yunani minta stafli. 

 Mereka bertengkar tentang keadilan sampai datang orang bijak
mengambil uang itu dan berjanji akan membelikan barang yang 
mereka harapkan. 

 Setelah pergi beberapa saat, dia membawa buah anggur dan kontan
mereka semua mengatakan’Inilah yang saya mau”

 Banyak kegaduhan terjadi karena orang terperangkap pada kata-
kata, bukan makna



Menjadi Rahmat bagi 

Seluruh Alam Semesta

 Dalam harta kita mengandung harta orang lain: ide zakat-
fitrah, sedekah.

 Pesan yang sama juga terjadi pada orang yang berdoa 
supaya nasib buruknya berubah, dikatakan “Tuhan tidak 
akan mengubah nasih suatu kaum, kalau dia tidak mau 
mengubah nasibnya sendiri”. 

 Setelah itu mengajarkan supaya “kalau kamu membunuh 
manusia yang tidak berdosa, itu sama dengan membunuh 
seluruh kemanusiaan” 

 Bahkan kalau besok dunia akan kiamat dan di tanganmu 
menggenggam benih, maka segera tanam dengan sebaik-
baiknya.



YANG MEMBERI

BERTERIMA KASIH

 Kalau yang kau miliki tidak bisa dibawa setelah mati, maka yang 
bisa hanya yang kita berikan kepada orang lain seperti dilakukan
kakek tua menanam korma, maka seharusnya kita berterima kasih
karena mendapat kesempatan untuk berbuat baik pada sesama.

 Kalau tidak ada kesempatan itu, maka hidup kita di dunia menjadi
tidak ada artinya.

 Demikian juga kita harus lebih dahulu memberikan ampun pada 
orang yang bersalah kepada kita, bukan sebaliknya bertubi-tubi
berdoa minta diampuni atas kesalahan yang kita perbuat.

 Seringkali setelah mendapat ampun, lalu lupa ketika dimintai
ampun.

 Sebagai tanda itu maka saat memberi, posisi tubuh kita seharusnya 
lebih rendah dari yang kita beri.

 Body Language atau bahasa tubuh ini perlu dilestarikan untuk
menyelamatkan dunia.  



BELAJAR SPORTIF 

DARI CERITERA SILAT

 Konfusius mengajarkan dia tidak akan pernah memanah burung ketika sedang
istirahat di pohon karena dianggap tidak fair. Dia hanya mau memanah ketika
sedang terbang sehingga memang terjadi perlombaan ketangkasan.

 Karena itu ketika pedang lawannya terlempar, maka sang pendekar membuang
pedangnya sendiri dan melanjutkan perkelahian dengan tangan kosong. 

 Atau ketika sang pendekar berhasil merebut pedang musuhnya yang membunuh
seluruh keluarganya sehingga dia tersungkur tidak berdaya, maka dia lemparkan
pedang itu tepat di samping tubuhnya. 

 Sang penjahat sampai berteriak, “Mengapa engkau tidak sekalian membunuh
saya?

 Sang Pendekar sejati menjawab bahwa dia mau memberi kesempatan untuk
bertobat, mengapa ? 

 Karena kalau membalas dendam maka keturunannya akan membalas balik
sehingga terjadi lingkaran setan kekerasan.

 Dasar memang penjahat, ketika sang pendekar berbalik meninggalkan dirinya, dia
membokong dan menusuk dari belakang. Spontan Sang Pendekar berbailk dan 
menusuk sehingga TEWAS 



MENGAPA TIDAK MAU

BELAJAR DARI GENGIZ kHAN

Belajar dari Perang Rusia vs Ukraina

 Pisau kalau diberikan pada anak, bisa

untuk mencelakakan orang lain, juga 

dirinya sendiri.

 Mengajar ilmu pengetahuan tanpa

dilandast moral, bisa untuk membuat

senjata pemusnah massal.

 Siapa yang bisa mengarahkan teknologi

? Bacalah buku Samurai Kazegatama !



CHI, Energi Kehidupan

Alam Semesta

 Qi bukan hanya mencakup Kesehatan untuk diri sendiri, tapi empathi, sehat
bersama, Inter-relationship.

 “Ketika induk ayam bertelor, tanpa ada yang mengajar akan mengerami
dengan mindful, sehingga tahu kapan mematok tepat waktu. Kalau terlalu
cepat akan lahir cacat atau terlambat keburu mati.

 Ketika anaknya mau disambar elang atau ular, induknya segera melindungi, 
karena Chi.

 Ketika Purnama, posisi bulan paling dekat dengan bumi, air laut akan naik.

 Sulaeman tanpa membaca kitab dan konsultasi dulu pada orang pintar, 
langsung mengambil golok untuk membagi 2 bayi yang diperebutkan oleh 2 
orang yang mengaku sebagai Ibu. Ibu yang sesungguhnya akan merelakan
memberikan anaknya.

 Hidup adalah milik mereka yang memelihara, bukan menguasai bahkan
dengan mematikan.



IKKYU-SAN 

Memberikan Pencerahan

 Di Jepang ada film kartun tentang bhiksu cilik Ikkyu yang cerdik

sehingga menjadi inspirasi masyarakat. Beberapa episode pernah

ditayangkan TVRI

 Suatu pagi dia berjalan dengan tergesa-gesa. Sahabatnya melihat itu

dan bertanya,’dari mana kok buru-buru?’, dia menjawab ‘nggak tahu’.

 Dilanjutkan, ‘mau kemana?’ Kembali dijawab ‘nggak tahu’. Sahabatnya

berkata, ‘Aneh sekali jawabanmu selalu tidak tahu!’

 Ikkyu menimpali, ‘Siapa bilang aku tidak tahu? Aku tahu kok’. ‘Kamu

lagi ngaco nih. Kalau kamu tahu, coba jelaskan!’

 Ikkyu menjelaskan, ‘Ketika kau tanya darimana, aku kira kamu menanya

‘dari mana aku sebelum dilahirkan? Mana ku tahu. Ketika kau tanya, 

‘mau kemana aku pergi, ku kira kamu mau tahu kemana saya sesudah

mati? Mana ku tahu”

 Tapi yang pasti aku tahu suatu saat akan mati, dan kapan?mana kutahu’ 



Ketawa adalah Cara Bijak

untuk Mengatasi Fanatisme



Seperti makan, minum, tidur, termasuk

mati harus dijalani sendiri tidak bisa

diwakilkan,

 He walks freely just one way,

 From the eternal past to the endless future.

 He is alone, no one accompany him

 If you ask him, how old he is,

 He will look at you and smiles.

 And pointing his finger to the endless sky”

 Jakuhitzu Genko Zenji (1290-1368)



MATA PANCING BERBENTUK JARUM
Mau Memimpin harus belajar, bukan bekal Nekad

 Alkisah seorang pemuda bersemangat mau memperbaiki nasib
negara dengan membunuh raja yang lalim dengan senjata tajam. 

 Usahanya selalu gagal tapi tetap diulang-ulang sehingga akhirnya
keluar aturan setiap kampung hanya boleh ada satu pisau..

 Ini membuat sengsara masyarakat yang harus antri Panjang setiap
pagi untuk memotong daging dan sayur.

 Pemuda itu frustrasi dan tidak berdaya …sampai ketemu dengan
orang bijak yang sedang memancing dengan mata pancing yang 
bentuknya seperti jarum sehingga ikan yang memakan umpannya
dengan bebas lepas kembali

 Orang bijak ini juga mau mengubah kerajaan dengan caranya
sendiri yaitu mencari pemuda berbakat dan hatinya baik dan 
mendidik pemimpin.

 Pemuda itu tercerahkan dan minta diangkat menjadi murid dan 
akhirnya usahanya berhasil bahkan mendirikan sebuah Dinasti.





TANGAN KIRI DAN KANAN SAMA PENTINGNYA

Semua Penting, Tidak Ada yang paling Penting

 Tangan kanan dianggap lebih penting dari kiri.

 Semua pekerjaan mulia dan penting dilakukan oleh 
tangan kanan-

 Tangan kiri hanya bertugas mengurus yang kurang
penting bahkan membersihkan bagian yang kotor.

 Namun perhatikan ketika tangan kiri memegang
paku dan tangan kanan palu dan ketika salah 
memukul dan melukai tangan kiri, maka segera
secara spontan palu dibuang dan tangan kanan
merawat tangan kiri.

 Semua diciptakan dengan tujuan mengambil peran
dalam Harmoni Agung



Angin bertanding dengan

Matahari

 Dimusim dingin, angin bertanding dengan matahari, siapa yang sebenarnya

the fittest.

 Keduanya sepakat bahwa kita uji siapa yang lebih cepat membuat orang 

yang sedang berjalan di jalanan dengan melepaskan mantelnya.

 Angin mulai dengan bertiup semakin keras sehingga orang tersebut

menjaga sekuat tenaga supaya mantelnya tidak lepas…..sampai akhirnya

kehabisan tenaganya.

 Matahari hanya tertawa bersinar sehingga semakin siang semakin panas,da

akhirnya menanggalkan jasnya karena kegerahan



BERTAPA DI KERAMAIAN
“Alone but never lonely – In the crowd but 

doesn’t fell noisy”

 “Diluar pikiranmu, tidak ada satu gunung pun,

dimana kamu bisa membangun pertapaan pribadi

yang tenang.

 Kau lari menyelamatkan dirimu Oh burung yang malang, pergi

ke gunung dan pantai manapun, 

 Angin dan ombak akan selalu ada”.





MENOLONG WANITA

MELOMPATI SELOKAN

 Guru bersama muridnya sedang berjalan kembali ke rumahnya dan ditengah
jalan melihat seorang Wanita sedang kesulitan melompati selokan.

 Ia bergegas menghampiri lalu membopong melompatinya. Kemudian kembali
bersama muridnya menerus perjalanan.

 Di perjalanan muridnya terus bertanya dan mengingatkan adanya aturan
keras seorang rohaniwan tidak boleh berdekatan dengan wanita apalagi
sampai bersentuhan.  

 Gurunya diam dan tak berkata sepatahpun sampai tiba di rumah.

 Ketika makan malam bersama, muridnya mengulang lagi pertanyaannya dan 
minta jawabannya.

 Gurunya berkata singkat, ‘Saya hanya membantu menyeberangkan dari tepi
yang satu ke tepi yang lain, mengapa engkau masih membawa sampai ke
meja makan dan bahkan nanti saat mau tidur sehingga membuat kamu sulit
tidur.



ORANG BESAR MENGURUS 

HAL KECIL

 “Bara yang membakar hutan, bermula dari percikan api

 Yang mengikis sebuah bukit diawali dengan tetes-tetes air

 Setitik air, dapat dibendung dengan segenggam tanah

 Namun bila melimpah ruah dapat mencabut pohon, 
menghanyutkan batu besar dan meruntuhkan bukit.

 Setitik api dapat dipadamkan dengan secangkir air,  tapi bila
berkobar dapat membakar kota, kampung, hutan, dan 
gunung.

 Dan kalau itu terjadi, maka meski memiliki banyak orang 
beriktikad baik, namun sulit untuk mengatasinya”

 Dahui dan Chu-an, Karaniya 1996 “Dua Angin, Seni Kepemimpinan Zen



PEDANG YANG MEMBUNUH 

PENJAHAT vs MENCEGAH KEJAHATAN

• Di zaman dulu ada seorang pandai besi yang bisa
membuat pedang yang sangat tajam. Dia hanya
menurunkan ilmunya pada dua orang murid. 

• Soal kualitasnya tidak bisa dibedakan oleh orang 
biasa dan hanya seorang yang mengerti bisa
mengetahuinya.

• Caranya adalah mencelupkan pedang ke dalam air 
yang mengalir.

• Pedang buatan murid yang lebih muda, semua daun
yang melewatinya terbelah menjadi dua karena
tajamnya

• Yang melewati pedang buatan yang tua, daun itu
menyingkir menjauhinya.



Mendengar Suara

Satu Tangan Bertepuk

 Kalau 2 tangan bertepuk, kamu akan mendengar suaranya.

 Kalau kamu bisa mendengar suara satu tangan bertepuk, maka

kamu akan bisa berhasil dalam kehidupan dan sukses

dimanapun berada

 Latihan ini diperlukan untuk memahami jalan pikiran dan 

perasaan orang yang sedang dihadapi

 Ketika berada di atas, kamu bisa memahami aspirasi yag di 

bawah

 Ketika di bawah, kamu tahu suasana batin atasan



Mematahkan Gitar

Symbol Angkat Saudara

 Alkisah ada seorang yang suka memainkan gitar dan 

mempunyai sahabat kental yang suka mendengarkan

permainannya.

 Pada suatu hari entah apa sebabnya yang ahli mendengarkan

dan memberi komentar meninggal dunia.

 Si pemain sangat kecewa dan akhirnya memutuskan untuk

mematahkan gitarnya.

 Kisah ini berkembang dan dijadikan tradisi bagi orang yang 

akan sepakat mengikat dirinya dalam hubungan seperti saudara





Anak preman masuk Sekolah

 Semua rekan sekolah komplain karena suasana yang sudah baik

akan menjadi tidak kondusif lagi.

 Sang Guru kemudian menjelaskan, ‘Saya sudah berkali-kali 

menanyakan apa maksudnya sekolah dan menyimpulkan dia

sungguh serius mau menjadi orang baik. ‘Dapatkah kalian 

menerangkan bahwa ada jalan lain untuk menjadi orang baik, 

tanpa perlu belajar menjadi manusia?

 Semua anak diam dan akhirnya menerima penjelasan itu.



MENCONGAK DAN MANAJEMEN 

ZERO DEFECT and JUST IN TIME

 Musashi berangkat dari Empu Pedang mengajar ilmu
manajemen tingkat tinggi melalui ilmu samurai “kalau
kamu masih berpikir ketika pedang lawan sudah terhunus
dan diarahkan kepadamu, maka kamu sedang dijemput
kematian”

 Ia bukan hanya jagoan main samurai tapi sudah
mencapai tingkat GURU dalam ilmu kehidupan.

 Bahasa Sansekerta GU artinya gelap – RU artinya terang.

 Mencongak bisa merupakan latihan manajamen JUST IN 
TIME.

 Proses produksi dari bahan baku sampai finished goods 
dijadikan latihan kesadaran “the next process is your 
customer”



SANG BIASA
MENGUBAH SAMUDERA PENDERITAAN MENJADI SUKA CITA

 “Mata memandang berlaksa fenomena.

 Hati tetap tak bergeming …..Biasa

 Telinga mendengar puji dan cela,

 Hati mampu tersenyum ……..Biasa

 Di tengah rintangan suka-duka

 Kaki tak henti melangkah ……Biasa

 Sukses – gagal datang menerpa,

 Hati hening Bahagia …………Biasa

 Dalam Biasa, bebas leluasa; Karena biasa, selalu Bahagia

 Dengan biasa, putus belenggu dosa, Hati bersih tiada noda.

 Hanya dengan senjata Biasa, Takluklah semua mara

 Tercapailah bebas merdeka …..untuk melanglang buana.





(2)

 Berkelana dalam samsara,

 Bergelut di tengah samudera nestapa,

 Berjuang tiada henti dalam setiap masa,

 Datang …datang dengan hati biasa

 Membawa semua kembali biasa

 Hingga datanglah kerajaan Biasa

 Semua suka cita dalam Biasa :

 Bahagia merdeka sepanjang masa ….Luar Biasa



(3)

 Manusia biasa mengasihi segalanya, namun

 Dalam hatinya yang biasa

 Ia tak pernah merasa telah memberikan kasih yang besar,

 Untuk orang di sekelilingnya.

 Karena tiada bekas di dalam hati,

 Maka tiada tuntutan di dalam jiwa

 Karena tiada tuntutan di dalam jiwa,

 Tiada yang mampu menghentikan langkah kasihnya.

 Inilah Kasih Sejati yang mampu lestari – kekal abadi

 WANG CHE KUANG



APA ITU ZEN ?

 Roma masih di Barat

 Melbourne di Selatan

 Pontianak masih dilewati Khatulistiwa

 Hidung masih 2 cm di atas mulutmu

 Nothing Special



Climb Every Mountain

Guy Sebastian (The Sound of Music)

 Climb every mountain
Search high and low
Follow every highway
Every path you know

 Ooh, yeah

 Climb every mountain
Ford every stream
Follow every rainbow
'Till you find your dream

 A dream that will need
All the love you can give
Every day of your life
For as long as you live

 Climb every mountain
Ford every stream
Follow every rainbow
'Till you find your place

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=AOaemvKwadR_KOb4oPwlVz1xBoVIT5vKww:1640910614736&q=Guy+Sebastian&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3MCwoLs-JX8TK615aqRCcmpRYXJKZmAcAeRl60B4AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjfjrKy5Iz1AhXVTWwGHc5tBIcQMXoECAkQAw


• Climb every mountain
Ford every stream
Follow every mountain (every mountain)
Don't you ever give up, no ohh
Climb every mountain (every mountain)
There's a brighter day on the other side
Follow every rainbow
'Till you find your dream


