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TAI CHI TUI SHOU
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MEMPERBAIKI DUNIA HARUS DIMULAI 
DARI DIRI SENDIRI



DIMULAI DARI ZYGOT/ SEL PRIMORDIAL
SURVIVAL OF THE FITTEST, KEMUDIAN BERKEMBANG  

MENUJU KINDEST



BUKAN YANG TERKUAT DAN PINTAR,
TAPI YANG BISA BERADAPTASI PADA PERUBAHAN



THE WEB OF LIFE –
FRITJOF CAPRA

• “Di semua lingkup gerak alam, kita menemukan sistem-
sistem kehidupan yang bertengger pada sistem-sistem
kehidupan lain. 

• Jaringan-jaringan bergantungan pada jaringan lain; 

• Batas-batas sistem-sistem kehidupan bukan merupakan
batas pemisah

• Melainkan hanya batas-batas identitas belaka. 

• Semua sistem-sistem kehidupan berinteraksi satu sama
lain.
Dan saling berbagi sumber daya melewati batas-batasnya”





MEMAHAMI HUBUNGAN KETERKAITAN
SECARA INTUITIF DENGAN 
BERLATIH MENJADI BUTA



MANUSIA YANG BERADAB
TAHU YANG BOLEH DAN TIDAK BOLEH DILAKUKAN



BUKU REFERENSI

Edisi Disertai (1960)

Kembalinya Pendekar Rajawali Sakti

Edisi Cetak Ulang setelah Pemilu



Di 4 Samudera dan 5 Benua
SEMUA ORANG BERSAUDARA

• Tat Twan Asi dan Tri Hita Karana 

• Menjadi Tua – Sakit dan Mati, hal 

alamiah mengapa harus menderita 

dan bagaimana diubah menjadi 

bahagia ? 

• Perlu sepanjang hidup belajar 

menjadi manusia 

• Mencintai bahkan musuhnya 

seperti mencintai diri sendiri 

• Menjadi Rahmat bagi seluruh Alam 

Semesta – Sebaik-baiknya orang 

adalah yang berguna bagi orang  

lain. 

• Memayu Hayuning Bawana 

• Silih Asih – Asah – Asuh - Wangi 



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



Religious Time Moment to Moment
MUSIM SEMI TAHUN INI, BEDA DENGAN TAHUN LALU DAN TAHUN DEPAN





Transformasi Dari Elite ke Rakyat
Pangeran Siddharta Mencari Pencerahan (563-489 SM) 

Bodhidharma(Penerus 28) ke Tiongkok (440-528 M)



Tiongkok belajar ke India
XUAN ZHANG – BHIKSU TANG (602 – 664) 





DEKADE OTAK

• Brain decade (1990-1999) diprakarsai Amerika Serikat dengan biaya besar-
besaran juga masih belum jelas hasilnya otak manusia setelah terjadi Self
Actualization homo sapiens/altruistic atau kembali berperilaku seperti nyamuk
dan katak, satwa yang bertelor di tempat basah membiarkan setelah menetas
diurus oleh alam.

• Mengapa tidak mulai dengan pendidikan “To the mind that is still, the whole
universe will surrender” menuju BEJO SESARENGAN, Rahmatan lil Alamin.

• Perbedaan agama dan kepercayaan diharapkan ikut menjaga sesuai visi dan
misi universalnya dan paling sedikit jangan sampai menjadi sumber in-toleransi.

• Munculnya Psychology of Compassion bisa menjadi jalan keluar dan bisa
diharapkan hasilnya dituangkan dalam angka-angka supaya bisa disebut ilmiah
seperti IQ

• Nasehat kuno ‘anggur yang sama pun dirasakan berbeda oleh 3 Orang Bijak’.





Dr V. Sutarmo Setiadji
Neurofisiologist FK UI 





Buku Dr Taufiq Pasiak
Otak Bio-filia



OTAK SEBAGAI PUSAT PROCESSOR
Diluar Pikiranmu, tidak ada tempat untuk
membangun Pertapaanmu yang tenang



Otak sebagai Jagad Kecil
Besarnya dana penelitian Otak

Belum Menjamin tidak kembali Selfish lagi

• Beratnya 2,5 % dari berat tubuh

• 20 %  darah bersirkulasi dalam otak

• Pembuluh darah otak panjangnya 2000 km

• Jumlah Sel 10 pangkat -11

• Setiap Sel mempunyai kontak dengan 1000 – 15.000 
Synaps

• Bisa mengatur 150 triliun variable.



Selfish Brain
Bertelur di daerah basah, setelah menetas menyerahkan pada alam

Nyamuk Katak



EVOLUSI EGO- ECO-CENTRISME
Menjadi Rahmat bagi

Seluruh Alam Semesta





RELEASE (LEPASKAN) & DAMAIKAN EMOSI NEGATIF 
- Slow Motion Movement”

(Dr Anwar Wardy Warongan Sp.S)

• .Getarkan frekuensi tubuh anda lebih tinggi untuk
memerangi virus

• Mereka yang mengetahui tentang "gelombang energi" 
akan memahami bahwa :Virus Covid-19 memiliki
getaran frekuensi 5,5 hz dan virus itu akan mati pada 
frekuensi diatas 25,5 hz.

• Untuk manusia dengan getaran frekuensi yang tinggi, 
infeksi adalah iritasi ringan yang akan segera hilang
dengan sendirinya.

• Jika kita memiliki getaran frekuensi rendah, ini bisa
jadi disebabkan karena :- Ketakutan- Kecurigaan-
Kecemasan- Ketegangan- Kecemburuan- Kemarahan-
Kebencian - Keserakahan- Rasa Sakit- Stress- Fobia



• Jadi kita faham mengapa getaran frekuensi kita harus lebih tinggi, sehingga frekuensi yang lebih rendah
tidak melemahkan sistem kekebalan tubuh kita.Frekuensi bumi saat ini adalah 27,4 hzTetapi ada tempat-
tempat yang getaran frekuensinya sangat rendah seperti:- Rumah Sakit- Pusat Rehabilitasi - Penjara-
Ruang bawah tanahdan lain-lain.Disitu getaran frekuensi turun menjadi 20 hz, atau kurang.Bagi manusia
yang getaran frekuensinya rendah, virus menjadi berbahaya, misalnya ketika merasakan:- Nyeri: 0,1 hingga
2 hz,- Takut: 0,2 hingga 2,2 hz,- Iritasi: 0,9 hingga 6,8 hz,-

• Kebisingan: 0,6 hingga 2,2 hz,- Kebanggaan: 0.8 hz,- Superioritas: 1.9 hz.Getaran frekuensi yang lebih tinggi
di sisi lain adalah dari perilaku berikut:- Kedermawanan: 95 hz- Syukur: 150 hz- Welas asih: 150 hz atau
lebih- Menyayangi semua makhluk hidup: 150 Hz atau lebih,- Cinta kasih tanpa syarat: 205 hz,- Tertawa
bahagia: 500 hz.Apa yang membantu kita dapat bergetar lebih tinggi lagi...?Ini dia..!- Berdo'a- Mencintai-
Tersenyum- Bersyukur - Berterima-kasih- Bermain- Melukis- Bernyanyi- Menari- Yoga- TAI CHI- Meditasi-
Berjalan dibawah sinar matahari- Berolahraga-

• Menikmati alam.Dan jangan lupa...!Getaran frekuensi "DOA" adalah dari 120 hz hingga 350 hz.🤲🏻👍Jadi, 
bergembira, bermain, tertawa, saling mencintai dan menyayangi, bermeditasi, bersyukur, dan berdoa, 
maka menjadikan getar frekuensi tubuh kita meninggi.Sehingga tubuh kita bisa memproduksi hormon
antibodi yang optimal hingga bisa melawan virus dengan sempurna. Sumber asli informasi ini berasal dari
buku "Power Vs Force"Berdasarkan tesis Dr David R. Hawkins (Dokter & Psikiater)Semoga kita semua
selalu dalam keadaan sehat wal'afiat ... Aamiin😊🙏









Dr Ade Hashman Sp. Anastesi





ILMU UNTUK MENYELAMATKAN KEHIDUPAN
8 x 3 = 23

Bukan untuk membuat senjata pemusnah massal

• Alkisah murid yang disayang Konfusius melihat orang paling bodoh di 
kampung itu membeli kain tentang 8 x 3. Pemilik toko mengatakan 24, 
pembeli yang bodoh 23. Ia menghampiri dan mencoba menengahi. 

• Perdebatan berjalan semakin sengit dan diakhiri kesepakatan untuk
minta pendapat Konfusius. Kalau jawabannya 23, maka yang terpelajar
rela menanggalkan topi kebesaran paling tinggi dalam ilmu. Yang 
bodoh, siap menanggalkan lehernya.

• Setelah mendengar duduk masalahnya, Konfusius memutuskan yang 
benar adalah 23. Dan membuat kaget yang pintar dan sangat 
mengecewakan.

• Akhirnya dijelaskan alasannya “Ilmu Pengentahuan harus digunakan
untuk membuat orang bodoh jadi pintar, bukan menjebak untuk
menjerumuskan supaya mati sia-sia”.

• Seyogyanya dipakai untuk menyelamatkan kehidupan, bukan
memamerkan Supremasi Egoisme dengan akibat mencelakakan orang 
yang seharusnya dibimbing.



AGAMA LANGIT
BERTEMU

BUDI PEKERTI



Populasi Dunia berdasarkan
Kontinen dan Bahasa 

(Unity within Diversity) 
• POPULASI BUMI : Saat ini sekitar 7,8 miliar jiwa (Desember / 2020). Dari total 

100% ini :

• 11% berada di Eropa - 5% berada di Amerika Utara - 9% berada di Amerika 
Selatan - 15% berada di Afrika - 60% berada di Asia

• HANYA 14 % HIDUP DI AMERIKA UTARA DAN SELATAN

• BAHASA : 12% Mandarin - 5% bahasa Spanyol - 5% bahasa Inggris - 3% bahasa
Arab

• 3% bahasa Hindi - 3% bahasa Bengali India - 3% bahasa Portugis - 2% bahasa
Rusia - 2% bahasa Jepang

• 62% dalam bahasa ibu mereka sendiri.

• (Irid Agoes, THE DANCING LEADER, Penerbit Buku Kompas)



KEARIFAN  LOKAL 
BERNILAI UNIVERSAL



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.



A TRULY SELF REALIZATION
TU WEIMING

• Learning to be human- learning for the sake of the Self 
– Self is not as isolated atom – not a single and 
separate individuality

• Self as being of relationship- the sum of its 
relationship- as a center of relationship

• Self develops continuously not as closed system.

• Always open to other dimensions and human 
relatedness –

• Ever expanding process in a ever growing network of 
human relatedness

• Go beyond selfishness and self centeredness



• Enter into continuous dialog with other within human 
relationship.

• A Truly Self Realization

• Those who are committed to cultivate their personal life for 
its own sake can have inner strength for Sefl realization, 
which is not to compare with those who expect self-
cultivation merely as a vehicle to achieve esteem goals 
such as sosial status and political success

• (TU WEIMING)





From to Have → To Be ?
The Psychology of Compassion



DASAMUKA – RAHWANA
SELFISH memicu Makan Buah Terlarang



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



RAHWANA DIJEPIT ANTARA
GUNUNG SINDORO SUMBING



Jadikan Aku Saluran Bagi DamaiMu
St Francis of Assisi (1182- 1226)

• Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih,

• Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan,

• Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan,

• Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian,

• Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran,

• Bila terjadi kecemasan, jadikanlah aku pembawa harapan,

• Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku sumber kegembiraan,

• Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang,

• Tuhan semoga aku ingin menghibur daripada dihibur,

• memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai,

• Sebab dengan memberi aku menerima, dengan mengampuni aku diampuni, dengan mati suci
aku bangkit lagi, untuk hidup selama-lamanya. Amin.







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

“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.



BERUSAHA MENJADI ORANG TERKAYA 
TAPI JANGAN BERAKHIR SEPERTI INI

• Makan 3 X sehari – Kalau malam derdoa supaya tidur
nyenyak

• Kalau makan berlebihan malah menimbulkan sakit.

• Meski tidur di atas ranjang emas, kalau tidak bisa
nyenyak tidak ada gunanya

• WARISAN UNTUK 7 TURUNAN ?

• Kalau anaknya malas dan tidak mau belajar, akan
dihabiskan sia-sia.

• Kalau rajin dan mau terus belajar, dia bisa mencari
sendiri lebih banyak

• KALAU GAGAL MELANJUTKAN MALAH DISOKORIN





MENEMUKAN KEBENARAN DENGAN  
MENYANGKAL – TEOLOGI OF NEGATION



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.



MODEL MEMANDANG
ALAM SEMESTA

Cikal Bakal\Model

Fisika Quantum

Model Menakistik

Newton dan Daltin



HERAKLITUS ( 600-540 SM)
Membakar alam semesta

dengan ilmu pengetahuan “PANTAREI”



SOCRATES (+ 399 SM)
“ I know that I don’t know ”



F. Bacon (1561 – 1626)
“ Setelah menemukan sesuatu, letakkan di mje uji,

Kalau ditemukan kelemahannya ilmu itu akan maju berkembang”



“KETIKA ANDA MENEMUKAN SESUATYANGBAIK,
BUANGLAH KE TENGAH LAUTAN. BIARKAN SIAPA 

SAJA YANG MAU MEMANFAATKANNYA”
(Pepatah Kuno Arab)

SETELAH MENEMUKANA SUATU TEORI, SEGERA DIKIRIM 
KE MEJA UJI;.  KALAU DITEMUKAN KELEMAHANNYA, BERARTI 

ILMU ITU AKAN MAJU”

(Francis Bacon 1561- 1626)



INTEGRASI UNIVERSITY - TA HSUEH 
The  Highest Order of Cultivation

ERA KONVERGENSI KOLABORASI BARAT DAN TIMUR

• Universitas (bahasa Latin) artinya komunitas guru dan pelajar berada dalam lembaga
pendidikan tinggi (tertier) dan memberi gelar akademis dalam berbagai disiplin ilmu. 
Universitas pertama didirikan di Eropa oleh Gereja Katholik tahun 1088 The 
University of Bologna, di Bologna. Hasilnya ada demikian banyak buku dalam
berbagai bahasa mengenai alam semesta yang bisa didown load via internet. 

• Bahasa mandarin, Universitas dinamakan Ta Hsueh, diambil dari ajaran Konfusius
(500 SM) The Great Learning - Thay Hak. Salah satu dari 4 Kitab Ajaran Konfusius
dan petunjuk mempraktekkan di kitab berikutnya Chung Yung (Tengah Sempurna),
Lunyu dan Bingcu.

• Setelah Globalisasi muncul banyak persoalan dimana tidak ada satu pihak pun 
yang mempunyai semua sumber daya dan wawasan untuk mengatasi sendiri, 
kecuali kerjasama



AJARAN TA–HSUEH dan 
CHUNG YUNG(1)

• “ Orang zaman dahulu yang hendak menggemilangkan KEBAJIKAN 
yang BERCAHAYA itu pada tiap umat di dunia, ia lebih dulu berusaha
mengatur NEGERINYA: Untuk mengatur dirinya, ia lebih dulu
membereskan RUMAH TANGGANYA: Untuk membereskan rumah
tangganya, ia lebih dulu MEMBINA DIRINYA: Untuk membina
dirinya, ia lebih dulu meluruskan HATINYA: Untuk meluruskan
hatinya, ia lebih dulu mengimankan TEKADNYA: Untuk
mengimankan tekadnya ia lebih dulu mencukupkan
PENGETAHUANNYA: dan untuk mencukupkan pengetahuannya, ia
meneliti HAKIKAT TIAP PERKARA.



(2)

• Dengan meneliti Hakikat tiap perkara dapat cukuplah pengetahuannya: 
dengan cukup pengetahuannya akan dapatlah mengimankan tekadnya: 
dengan tekad yang beriman akan dapatlah meluruskan HATINYA: 
dengan hati yang lurus akan dapatlah membina dirinya: dengan diri yang 
terbina akan dapatlah membereskan rumah tangganya: dengan rumah
tangga yang beres, akan dapatlah mengatur negerinya: dan dengan
negeri yang teratur, akan dapat dicapai DAMAI di 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 teratur baik, karena hal itu seumpama menipiskan benda yang 
seharusnya tebal dan menebalkan benda yang seharusnya tipis. 

• Hal ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi” 



ALAM MENGAJAR INTEGRASI
YANG BESAR dengan KECIL



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



BELAJAR DARI DIALOG 
PERADABAN NUSANTARA
Agama untuk Manusia atau

Manusia untuk Agama

BUKU 3



IF AN OLD DOG BARKS

• HE GIVE COUNSEL ;

• OLD MAN,   who walk more roads, eat more rice, read 
more books;

• Have more experiences, enjoy more heppiness, and  
more sufferings,

• Are experienced and knowledgeable 

• With rich of experience

• Thus what they say is mostly wise counsel

• And young people should listen to them.

• (Traditional Chinese Culture)

• Karena tidak punya gigi, janganlah takut akan digigit.



PANCASILA INTERNATIONAL
CENTER FOR GLOBAL PEACE



“ILMU PENGETAHUAN MASA DEPAN 
MENEMUKAN HUBUNGAN 

TERSEMBUNYI KETERKAITAN
ANTARA BERBAGAI FENOMENA

VACLAV HAVEL

PANDEMI MENGEMBALIKAN

PEMAHAMAN HAKIKI TENTANG ALAM SEMESTA

SEBAGAI HUBUNGAN BERKELINDANAN 



TITIK BALIK PERADABAN
MEREKA YANG TAHU BAGAIMANA ALAM BERUBAH,

BISA MEMIMPIN LEBIH SUKSES DARI YANG HANYA 
MENGUMPULKAN SERTIFIKAT



Government to Government
Philanthropy Building 



DIANA ROSS and MICHAEL JACKSON
If we hold on together – We are the World



Bahasa Cinta
(Trio Narwastu)

• Ajarilah kami Bahasa cintamu
Agar kami dekat padamu

• Andaikan aku lakukan yang luhur mulia
Jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna

• Ajarilah kami bahasa cinta-Mu
Agar kami dekat padaMu,

• Ajarilah kami bahasa cinta-Mu
Agar kami dekat pada-Mu

•
• Andaikan aku pahami bahasa semua

Hanyalah bahasa cinta kunci tiap hati
• Ajarilah kami bahasa cinta-Mu

Agar kami dekat pada-Mu, 

• Cinta itu lemah lembut sabar sederhana
Cinta itu murah hati rela menderita
• Ajarilah kami bahasa cinta-Mu

• Agar kami dekat pada-Mu, 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=AOaemvISdbWmaKGPx1NjvGmlwu7g2ARQ_w:1641057741322&q=Trio+Narwastu&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLVT9c3NEw2Lc_ITs9OWcTKG1KUma_gl1hUnlhcUgoAgfHuUiEAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjk-ee9iJH1AhUSgtgFHRFJBzkQMXoECAcQAw


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





MENGAPA 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


