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Biografi Penulis
Maha Guru Ching Hai lahir di Au Lac Tengah (Vietnam).
Pada usia delapan belas tahun, Guru Ching Hai pindah
ke Inggris untuk belajar, dan kemudian ke Prancis lalu ke
Jerman, di mana Beliau bekerja untuk Palang Merah dan
menikah dengan seorang dokter Jerman. Setelah dua
tahun pernikahan yang bahagia, dengan restu suamiNya, Beliau meninggalkan pernikahan-Nya untuk
mengejar pencerahan, sehingga memenuhi cita-cita
yang telah ada bersama-Nya sejak masa kecil-Nya.
Hal ini dimulai dengan masa ziarah yang sulit ke banyak
negara berbeda yang berakhir ketika Beliau bertemu
dengan seorang Guru hidup yang sempurna di
Himalaya. Guru Ching Hai menerima transmisi Ilahi
Cahaya dan Suara batin, yang kemudian Beliau sebut
Metode Quan Yin. Setelah masa latihan yang tekun,
Beliau mencapai Pencerahan Sempurna. Untuk
memuaskan kerinduan dari para pencari Kebenaran
yang tulus, Maha Guru Ching Hai menawarkan meditasi
Metode Quan Yin kepada orang-orang dari semua
bangsa, agama, dan latar belakang budaya. Pesan kasih
dan perdamaian-Nya membawa pembebasan spiritual
dan harapan kepada orang-orang di seluruh dunia,
mengingatkan semuanya untuk menjunjung tinggi
Kebenaran, Kebajikan, dan Keindahan dalam hidup.
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Kata Pengantar
Kasih adalah Satu-Satunya Solusi
“Kasih adalah hal teragung dalam hidup dan hal
teragung di seluruh alam semesta. Tetapi kebanyakan
orang saat ini kekurangan kasih tersebut. Umat manusia
harus menunjukkan lebih banyak kasih daripada
sebelumnya. Kita bahkan harus mengasihi musuh kita,
tetangga kita, semua hewan, dan lingkungan sekitar
kita, maka kita dapat mengatasi krisis dan memiliki
kehidupan yang damai. Kasih harus diwujudkankan
secara lahiriah. Kasih tidak dapat dibicarakan, tetapi
harus ditunjukkan melalui tindakan. Yaitu, dengan
menjadi vegan, berbuat baik dan menjaga lingkungan.”1
“Saya ingin kasih ditunjukkan, cukup 1% lagi untuk
dunia, kasih untuk anak-anak Anda, kasih untuk semua
spesies, cukup dengan mengorbankan selera kita
terhadap daging hewan dan produk terkait yang tidak
berbelas kasih. Kita harus menunjukkan kasih dalam
skala yang lebih besar, bukan hanya cinta yang romantis
dengan anggota keluarga kita – yang harus kita jaga,
karena segala jenis kasih itu suci. Segala jenis kasih akan
memancarkan energi positif yang indah untuk
melindungi kita, dan untuk melindungi orang-orang
terkasih, dan semua yang ada di sekitar kita.
Jadi, jika masing-masing dari kita memberikan semakin
banyak kasih untuk lingkungan sekitar, memperluasnya,
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menjangkau sedikit lebih jauh dari keluarga, dan cukup
dari kasih itu, itu akan menggantikan kekuatan kasih
100% yang dibutuhkan untuk menghilangkan ancaman
terbesar bagi kelangsungan hidup kita.”2
-Maha Guru Ching Hai
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Bab 1 - Situasi Global Saat Ini
Saya berpikir, “Kenapa dunia belum menjadi lebih
baik?” Maksud saya, bukan seperti yang saya inginkan.
Seperti tidak membaik sama sekali. Tidak seperti Surga
dan adanya kedamaian bagi semua orang. Masih sangat
kacau saat ini. Bukan hanya pandemi, tapi juga ratusan
ribu hewan mati karena mereka tidak bisa menjualnya.
Mereka membunuhnya, ratusan ribu. Babi atau sapi
ataupun ayam, cerpelai. Dan kemudian, seluruh dunia
mengalami defisit. Karena pandemi, orang-orang tidak
bekerja, mereka menjadi kurang produktif, tapi
pengeluaran lebih besar. Bahkan saya mendengar utang
Amerika sepertinya sekitar US$30 triliun, sekitar itu.
Beberapa triliun bagaimanapun juga.
Dan kemudian, terdapat Ebola. Tapi mungkin sekarang
lebih baik. Dan salmonela pada ayam, dll., dll. Dan flu
musiman masih belum hilang. Mendatangi kita lagi dan
lagi, dan itu juga terkadang mematikan, atau sangat
tidak nyaman dan sangat merusak tubuh. Karena kalau
Anda minum antibiotik, itu juga tidak baik untuk tubuh.
Dan bahkan penyakit-penyakit sebelumnya, seperti
SARS dan MERS dan hal-hal seperti itu, mereka masih
ada, di suatu tempat. Mungkin mereka tidak menyebar
begitu cepat seperti COVID-19, tetapi mereka masih
menyebar.
Hanya saja COVID-19 sekarang menyita segalanya.
Banyak pasien kanker yang terabaikan. Rakyat
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mengeluh, dan surat kabar mencetaknya. Dan
Tuberkulosis diabaikan. Dan malaria, orang-orang
dengan jenis penyakit kronis atau penyakit berbahaya
lainnya, banyak yang terabaikan karena situasi COVID19. Penguncian wilayah, dan rumah sakit penuh, serta
pandemi ini baru dan lebih mendesak. Jadi, banyak
pasien tidak sepenuhnya diperhatikan, dan meninggal.
Terutama lansia.
Jadi, bukan hanya pandemi yang membunuh orangorang, ada hal-hal lain juga. Epidemi/pandemi lama
lainnya juga masih berlangsung. Dan sekarang kita
bahkan mengalami banjir, hujan deras, dan tanah
longsor di banyak tempat, dan bencana belalang di
banyak tempat, lebah menurun, juga kekeringan di
mana-mana, dan petani – tidak berdaya; tidak ada yang
dapat membantu mereka. Ini mengkhawatirkan dunia
kita, beberapa orang khawatir karena semua ini, kita
akan kekurangan makanan.
Dan bahkan tekanan mental. Bahkan beberapa dokter
mengakhiri hidupnya, karena situasi ini dan mungkin
virus menyerang otak mereka, sehingga mereka bahkan
tidak bisa berpikir lurus. Itulah yang terjadi. Saya
melihat salah satu dokter, sangat cantik, orang Amerika,
baru saja mengakhiri hidupnya seperti itu. Dan masih
banyak lagi. Dan banyak dokter dan pegawai rumah
sakit serta perawat meninggal karena infeksi. Karena
sejak awal, tidak ada yang siap untuk hal ini, jadi mereka
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tidak punya peralatan yang cukup untuk perlindungan,
jadi mereka meninggal seperti itu. Bayangkan, orangorang heroik ini.
Dan kemudian di Inggris, contohnya dokter dan perawat
yang telah pensiun, mereka kembali lagi. Hanya untuk
membantu karena mereka dibutuhkan. Rumah sakit
memanggil mereka, dan mereka kembali dan
berkorban, dan mereka meninggal. Banyak dari mereka.
Seperti itu! Bayangkanlah. Ya, mengerikan! Bagaimana
perasaan Anda jika Anda adalah anggota keluarga
mereka? Biasanya mereka sudah bekerja keras
sepanjang hidup mereka. Dan kemudian, mereka
menikmati sedikit sisa waktu mereka di Bumi, mereka
harus berkorban dan meninggal begitu saja! Saya
merasa ini tidak adil.3
Ini merupakan waktu pembersihan yang besar. Dan
bahkan jika kita bisa mengatasi ini, yang lain akan
datang. Dan dewasa ini, kita menghadapi begitu banyak
hal yang akan muncul, tidak hanya ini saja. Kita
menghadapi Ebola dan kita menghadapi salmonela dari
peternakan ayam dan sejenisnya. Dan bahkan cerpelai,
tahukah Anda, orang mencabuti bulu cerpelai untuk
dipakai? Misalnya di beberapa negara Eropa, saya rasa
itu, Belanda, mereka membunuh ribuan dan ribuan dari
mereka, karena mereka takut pada penularan penyakit.
Akan tetapi, tidak peduli berapa banyak hewan yang
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Anda bunuh, tidak ada gunanya jika Anda tidak
mengubah cara hidup Anda.
Jika Anda terus menebang hutan dan membiarkan
hewan liar tidak memiliki tempat tinggal, dan lalu kita
semakin dekat dan makin dekat dengan hewan liar,
maka mereka akan menularkan penyakit dengan
berbagai cara. Dan kemudian dari satu menularkan ke
yang lain, sehingga dunia dalam masalah seperti ini. Kita
hanya harus membiarkan hewan dalam damai jika kita
menginginkan kedamaian. Itu saja. Itu sangat
sederhana. Saya tidak dapat mengatakan lebih banyak.
Saya tidak dapat mengatakan lebih banyak karena itulah
faktanya dan semua orang mengetahui hal itu.4
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Bab 2 – Lingkungan
Saya yakin banyak dari Anda yang sadar akan
meningkatnya jumlah efek pemanasan global yang
tercatat di seluruh dunia, jadi saya akan membagikan
sedikit saja dari dunia dan dari Amerika Serikat.
Di Arktik, Kutub Utara, begitu banyak es yang mencair
sehingga para ilmuwan memperkirakan musim panas
tanpa es hanya dalam waktu tiga hingga enam tahun,
yang akan menjadi pertama kalinya dalam satu juta
tahun! Sementara itu, Greenland menumpahkan 85 juta
ton gunung es setiap hari karena pemanasan, dan pada
tingkat yang meningkat sebesar 7% setiap tahun.
Lapisan Es Antartika Barat juga mencair, dengan
perkiraan kenaikan permukaan laut sebesar 3,3 meter
yang akan mengancam kota-kota seperti di negara
Anda, New York, Washington, D.C., dan San Francisco.
Dan jika semua Antartika dan Greenland mencair –
artinya es – maka permukaan laut bisa naik hingga 70
meter, yang akan mematikan atau membawa
malapetaka bagi sebagian besar kehidupan di Bumi.
Gletser di seluruh dunia menyusut lebih cepat dari yang
diperkirakan para peneliti, membuat sungai dan danau
lenyap, menghilang atau mengering, tanpa air untuk
tanaman, dan miliaran orang juga menghadapi
kekurangan makanan karena kekurangan air. Karena
naiknya permukaan laut, pulau-pulau tenggelam selagi
kita sedang berbicara, dengan Tuvalu, Tonga dan sekitar
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40 negara pulau lainnya harus merencanakan migrasi
seluruh negara mereka. Mereka dipaksa untuk
bergabung dengan 20 juta pengungsi iklim hari ini.
Organisasi Internasional untuk Migrasi menyatakan
bahwa mungkin ada 200 juta pengungsi iklim pada
tahun 2050.
Menurut para peneliti di Institut Teknologi Georgia,
Amerika Serikat, di seluruh dunia jumlah badai Kategori
4 dan 5 yang paling merusak telah berlipat ganda
selama 35 tahun terakhir. Kategori badai 5
menghasilkan tingkat kerusakan tertinggi di kota-kota
besar. Intensitas dan durasinya juga meningkat sebesar
75% sejak tahun 1970-an. Salah satu badai yang efeknya
masih dapat dilihat dan dirasakan adalah Badai Katrina
tahun 2005, yang meluluhlantakkan, khususnya, wilayah
New Orleans, dengan orang-orang yang masih
memulihkan rumah dan kehidupan mereka hingga hari
ini. Saya sangat kasihan rakyat Amerika harus menderita
melalui tragedi seperti itu.
Sekarang, di Amerika Serikat: Hampir satu juta hektar
hutan pinus telah hilang di Pegunungan Rocky karena
serangan kumbang akibat pemanasan global. Mirip juga
dengan di Kanada, tetapi karena keterbatasan waktu,
saya tidak dapat melaporkan semuanya kepada Anda,
jadi sekarang kami hanya melaporkan tentang Amerika
Serikat.
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Di negara bagian Montana, gletser yang terkenal di
Taman Nasional Gletser sekarang diperkirakan akan
hilang dalam satu dekade. Menurut sebuah studi baru
oleh Scripps Institution of Oceanography, Sungai
Colorado, yang memasok air ke tujuh negara bagian
Barat, akan mengering. Sungai yang terkenal. Faktanya,
para peneliti mengatakan bahwa AS Barat menghadapi
krisis kekeringan yang menghancurkan karena salju dari
pegunungan melepaskan simpanan air yang sangat
besar.
Permukaan laut di Karolina Utara, AS, naik tiga kali lebih
cepat pada abad ke-20 ini dibandingkan 500 tahun
sebelumnya. Administrasi Kelautan dan Atmosfer
Nasional AS mengatakan bahwa untuk pertama kalinya
dalam sejarah, pada tahun 2008, enam siklon tropis
berturut-turut mendarat di daratan AS. Samudra
Atlantik Utara dan Samudra Hindia adalah dua wilayah
dengan tren badai terkuat.
Anda mungkin bertanya, apa penyebab utama dari
kehancuran dan kerusakan lingkungan ini? Mungkin
yang mengejutkan, ini bukan industri batu bara atau
mobil atau pesawat terbang atau kereta api atau perahu
atau kapal laut. Tetapi metana, yang diproduksi
terutama oleh industri peternakan.5
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Bab 3 - Kenapa Kita Bisa Mengalami Perang, Penyakit,
dan Bencana Alam?
Patuhi Hukum Alam Semesta
Ketika Tuhan menetapkan hukum di alam semesta, ada
aturan tertentu yang harus diperhatikan. Sama seperti
ketika kita membangun jalan umum atau jalan raya agar
lalu lintas atau transportasi kita menjadi lebih nyaman,
maka harus ada hukum mengenai lalu lintas yang wajib
dipatuhi oleh masyarakat untuk melindungi masyarakat,
melindungi pengemudi, pejalan kaki, dan untuk
mengatur jalannya lalu lintas. Jika kita mengemudi
sesuai dengan hukum ini, maka kita tidak akan
mengalami kecelakaan; jika kita tidak patuh, maka kita
akan menghadapi masalah. Kita mungkin akan terluka
atau bahkan meninggal, dan kemudian menyebabkan
penderitaan bagi diri sendiri, keluarga, dan temanteman kita.
Jadi, semua penderitaan di dunia ini bukan karena
Tuhan. Tuhan tidak pernah menguji kita. Kesengsaraan
dan penderitaan tidak dikirim Tuhan untuk menguji
keimanan dan ketakwaan kita. Tidak. Kitalah yang
menciptakannya. Jadi, bisa dikatakan, “Apa yang Anda
tabur, itulah yang akan Anda tuai.” Di mana-mana saya
mendengar orang menyalahkan Tuhan untuk segala hal,
tetapi itu seperti Anda menyalahkan pembuat aturan
lalu lintas atas kecelakaan yang Anda alami karena Anda
terlalu mabuk dan mengemudi di jalur sebelah kiri, alih-
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alih di sebelah kanan. Itu bukan kesalahan pemerintah;
itu salah Anda sendiri. Hukum menyatakan Anda tidak
boleh mengemudi saat Anda mabuk, dan hukum
menyatakan Anda harus mengemudi di sebelah kanan,
bukan di sebelah kiri.
Jadi, jika kita tidak mematuhi Hukum Tuhan, maka kita
mendapat masalah. Hukum mengatakan: Jangan
membunuh. Tapi lihat apa yang telah dilakukan oleh
nenek moyang kita selama berabad-abad dan beberapa
saudara kita masih melakukannya sampai sekarang.
Bahkan atas nama Tuhan, atas nama Yesus, mereka
berani berperang satu sama lain, yang sangat
disesalkan, karena itu bukanlah kehendak Tuhan dan
juga bukan tujuan Yesus Kristus. Yang satu membunuh
yang lainnya, dan yang lain membunuh yang satunya,
lalu anak-anak yang satu membunuh anak-anak lainnya,
dan anak-anak yang lainnya membalas dendam, dan
terus begitu sehingga kita tidak pernah berhenti!
Perang membawa banyak bencana bersama dirinya.
Perang akan melemahkan struktur ekonomi suatu
bangsa, melemahkan rakyat, dan juga melemahkan
moralitas dan keyakinan mereka; maka kemudian
banyak orang yang akan kembali menyalahkan Tuhan.
Mereka akan berkata, “Jika Tuhan ada, mengapa Tuhan
membiarkan perang berlanjut? Mengapa Tuhan
membiarkan orang saling membunuh, dan begini dan
begitu?”
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Saat ini terdapat beberapa peristiwa, misalnya
perubahan cuaca, kelaparan, dan segala macam
penyakit, yang menimbulkan penderitaan di dunia kita.
Jadi, beberapa orang yang memiliki iman rendah
kembali menyalahkan Tuhan. Di mana pun saya
memberikan ceramah, orang-orang akan bertanya
kepada saya, “Jika Tuhan itu ada, mengapa terjadi
bencana ini dan itu?” Tetapi mereka harus ingat bahwa
bukan Tuhan yang melakukan hal-hal ini; kitalah yang
membuat semua masalah ini. Sebagai contoh, beberapa
negara selalu menguji bom atom dan bom hidrogen,
yang merusak struktur atmosfer dan kemudian
mengguncang stabilitas Bumi. Mereka berpikir bahwa
menembakkan bom ke udara atau ke laut tidak akan
menimbulkan masalah. Namun hal ini tetap
menimbulkan masalah karena alam semesta dibangun
dari berbagai macam materi; beberapa dibangun dari
materi padat dan beberapa lainnya dari zat yang tidak
terlihat. Jadi, dengan mengganggu zat yang tidak
terlihat, itu artinya mereka juga mengganggu stabilitas
alam semesta dan menghalangi revolusi alam.
Misalnya, Anda membangun rumah dengan jendela,
pintu, dan beberapa kamar kosong. Jika salah satu
sudutnya rusak, maka suhu di dalam ruangan akan
berubah. Meskipun saat itu musim panas, pada malam
hari akan sangat dingin, jika lubang yang rusak tidak
diperbaiki, karena terkadang di malam hari, angin dingin
dan hujan akan masuk.6
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Lindungi Diri Welas Asih Kita yang Heroik
Kita harus menyelamatkan manusia dan hati manusia
yang berwelas kasih – itu yang paling penting. Kita harus
menyelamatkan kualitas mulia kita. Berulang kali, saya
selalu menyampaikan, bukan hanya kehidupan fisik di
planet ini yang ingin kita selamatkan, tetapi kita ingin
melindungi anak-anak, dan dengan melakukan hal
tersebut, kita melindungi kemuliaan Diri kita, Diri welas
asih kita yang heroik, yang merupakan Hakikat sejati
kita. Jika kita kehilangannya, itu lebih buruk daripada
kehilangan planet ini. Kita harus menjaga hati kita yang
berwelas asih.
Kita harus mulia dan jujur, penuh kasih, dan melindungi
yang lemah, seperti anak-anak dan hewan-hewan yang
tak berdaya. Kita harus melindungi Hakikat kita yang
mulia, kita harus hidup, berjalan, bernafas selayaknya
anak-anak Tuhan, atau selayaknya murid-murid Para
Buddha.7

Kasih Menuai Kasih
Karena yang utama dari semuanya, kita harus
mengamalkan kasih untuk menuai kasih. Agar dapat
meresapi, mengasihi, seperti Bapa kita, kita harus
mengasihi semua makhluk. Dan itulah makna di balik
pola makan vegan. Bukan supaya sehat, atau bukan
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karena Yesus berkata demikian atau Buddha melarang,
hanya saja kita harus menjadi perwujudan Kasih.
Kita harus menjadi Tuhan yang berjalan di atas planet
ini. Kita harus menjalani hidup selayaknya Tuhan, agar
kita bisa dekat dengan-Nya... Tuhan tidak menghukum
kita, hanya saja yang memiliki sifat yang serupa akan
saling mendekat. Jika kita ingin dekat dengan sesuatu,
kita harus pergi ke sana, ke arah yang sama. Jadi, Tuhan
menciptakan semua makhluk dan membiarkan mereka
mati secara alami. Demikian juga kita. Jika kita tidak bisa
menciptakannya, maka setidaknya kita tidak
menghancurkannya. Perintah dalam Alkitab adalah:
"Janganlah membunuh." Alkitab tidak mengatakan:
"Kamu tidak boleh membunuh manusia saja." Yang
dikatakan, "Janganlah membunuh." Apa pun bentuk
pembunuhan, maka tetap merupakan pembunuhan.8
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Bab 4 – Jawaban atas Segala Masalah Manusia adalah
KASIH

Kasih adalah hal yang paling berharga di alam fisik ini.
Jadi, kita harus melindungi kasih, baik itu kasih di antara
pasangan, di antara orang tua dengan anak-anak, di
antara kawan-kawan. Kasih antar manusia atau kasih
antar hewan, kasih antar manusia dengan hewan, atau
antar hewan dengan manusia. Baik itu kasih antara
tanaman dengan pohon. Mereka berkomunikasi.
Mereka saling mengasihi dan melindungi satu sama lain,
seperti yang telah dibuktikan oleh para ilmuwan. Anda
membaca tentang hal itu, Anda mengetahuinya. Kasih
sejati adalah yang kita butuhkan untuk melindungi
dunia kita, terutama sekarang. Segala sesuatu yang kita
berikan kasih akan mekar dengan baik. Segala sesuatu
yang mengasihi kita, membuat kita tumbuh dalam
kebahagiaan. Tetapi kasih bukan hanya sebuah kosa
kata; kasih ialah tindakan, tak terlihat dan bisa dilihat.
Kasih dapat tumbuh subur atau bahkan binasa,
meskipun esensi kasih tidak akan pernah bisa
terhancurkan. Ada perbuatan yang dapat memelihara
kasih, ada perbuatan yang dapat membuat kasih layu
dan mati. Maksud saya kasih fisik. Maksud saya kasih di
alam ini. Ada perbuatan yang bisa membuat kasih
bertumbuh, ada perbuatan yang bisa membuat kasih
berkurang. Kita harus menghargai, menghargai kasih
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jika kita menemukannya. Mendukungnya. Kita harus
mendukungnya dengan pikiran dan ucapan serta
tindakan kita.2
Kita bisa dan harus menjadi contoh kasih, seperti
memberi, peduli, dan menjaga kerukunan, sehingga
ketika orang lain berpikir tentang kita, mengingat nama
kita, mereka akan merasakan kebahagiaan, kasih,
kenyamanan, dan bahkan kemuliaan. Dan kualitas yang
baik akan bersinar terang. Kita seharusnya tidak menjadi
sumber beban atau kesengsaraan bagi lainnya, dalam
pikiran, perbuatan, dan ucapan mereka.
Kita harus menjadi sumber inspirasi, keluhuran, dan
kasih, terutama jika kita telah ditunjukkan caranya,
melalui teladan lainnya. Jika kita memiliki kasih, segala
kebaikan akan menghampiri kita. Kita bisa mulai
mengasihi sekarang, hari ini, selanjutnya esok hingga ke
masa depan. Kasihilah diri kita sendiri, kasihi keluarga
kita, kasihi tetangga kita, kasihi siapa saja di sekitar
kita.
Tanpa kasih di hati kita, kita hampir bukan apa-apa,
hanya beban untuk diri kita sendiri, untuk orang
terdekat kita, dan masyarakat. Kasih bukanlah sepatah
kata yang keluar dari bibir kita, kasih harus dari dalam
perasaan kita, dan mewujudkannya keluar melalui
tindakan.
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Mengasihi seluruh hewan, kita akan menjadi vegan.
Mengasihi Bumi, kita akan melestarikan alam.
Mengasihi dunia, selamatkan planet ini.2

Jika kita menganggap diri kita adalah makhluk yang
lebih tinggi, maka kita harus melakukan tindakan mulia
yang lebih tinggi – melindungi yang lemah dan yang tak
bersalah, dan tidak menyalahgunakan kekuasaan kita
dengan mencelakai sahabat satwa kita, terutama karena
mereka tidak membahayakan kita. Kita harus
mendengarkan para pemimpin agama besar yang bijak
di masa lalu dan saat ini, dan menganggap sahabat
satwa kita sebagai ciptaan Tuhan yang suci dan
berharga. Dan sebagai tanda yang sangat mendasar dari
martabat, rasa hormat, dan kebaikan, kita harus
menjadi vegan. Ketika kita mengasihi dan menghormati
hewan, kita akan mengembangkan spiritualitas kita
sendiri.
Ketika kita mampu mengembangkan kasih ini kepada
semua makhluk lainnya di alam semesta, termasuk
hewan yang menjadi sesama penghuni Bumi kita, kita
sendiri berkembang dan menjadi lebih agung secara
rohani. Menjalin hubungan yang damai dengan para
hewan, dengan tidak ada lagi pembunuhan, akan
menarik berkah Ilahi yang berlimpah kepada kita. Dan
jika seluruh dunia memperluas welas asih seperti itu
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terhadap hewan, atmosfer di planet kita tentu saja akan
menyelaraskan dan bahkan berubah menjadi lebih
seperti surga, memancarkan perasaan damai dan kasih.9
Jika kita mengikuti tren vegan organik atau bercocok
tanam dengan metode pertanian vegan organik, maka
Anda akan merasakan lebih dan lebih banyak kasih dari
alam, kasih dari planet Bumi, kasih dari pepohonan,
bahkan kasih dari sehelai rumput, kasih dari bunga. Kita
akan merasakan begitu banyak kasih di udara yang kita
hirup. Kita merasakan begitu banyak kasih dari Bumi
yang kita pijak. Ini bahkan tidak bisa kita jelaskan dalam
bahasa manusia. Kita harus merasakannya. Saya selalu
merasakannya, tetapi saya tidak dapat mengirimkan
pesan spiritual ini kepada orang lain. Setiap orang pasti
mengalaminya sendiri. Begitu kita beralih ke gaya hidup
dan pola makan vegan yang welas asih yang diinginkan
Surga, maka kita akan merasa lebih dan lebih banyak
kasih, lebih dan lebih terhubung sepanjang waktu.10
Pertama, jadilah vegan, oke? Jika kita tidak dapat
menemukan sayuran atau buah-buahan yang organik,
maka mari, jadilah vegan terlebih dahulu. Karena energi
kasih yang positif ini akan menyelimuti planet kita, akan
menjadi perisai pelindung bagi kita. Tidak ada yang lain,
tidak ada energi hijau lainnya yang dapat melindungi
kita di saat berbahaya yang genting ini. Tolong
percayalah pada saya. Saya tidak mendapatkan apa pun
saat memberitahu hal ini kepada Anda, tetapi saya
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memberitahu Anda hal ini karena saya adalah bagian
dari Anda, karena kasih saya tidak mengenal batas
antara saya, diri saya, keluarga saya, atau orang-orang
di negara saya atau orang-orang di Korea, atau di
negara lain di dunia. Saya mengasihi semua orang. Saya
mengasihi semua makhluk di planet ini dan saya ingin
menyelamatkan Anda semua. Saya ingin
menyelamatkan mereka semua. Tolong bangunlah dan
sadarkan semua orang sebelum rumah kita terbakar.
Bersama kita akan menang, bersama-sama kita akan
menyelamatkan planet ini. Bukan menyelamatkan
planet ini demi kehidupan material, tetapi karena kita
menyelamatkan jiwa kita sendiri.
Kita menyelamatkan Jati Diri kita yang agung yang
penuh kasih, yang penuh cinta, yang penuh belas kasih,
seperti Tuhan. Semua kitab suci agama memberitahu
kita tentang hal ini, bahwa kita adalah Buddha, bahwa
kita dapat menjadi Buddha segera setelah kita
menginginkannya, bahwa kita adalah anak-anak Allah.
Jadi kita harus menyelamatkan status kita sebagai
makhluk teragung di alam semesta; mahkota ciptaan.
Kita harus menyelamatkan kualitas kita yang agung;
bukan hanya planet ini, tetapi diri kita sendiri, hati kita,
sifat mulia kita, kepemimpinan kita di kapal angkasa
yang indah ini yang kita sebut planet Bumi. Kita adalah
pemimpin. Kita harus memimpin planet ini ke tempat
yang aman dan menyelamatkan jiwa kita,
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menyelamatkan kualitas terbaik yang kita miliki di
dalam diri kita.
Bersama-sama, kita tidak hanya dapat menjaga Jeju
yang indah dan seluruh Korea Selatan sebagai surga
yang indah, tetapi kita juga akan menyelamatkan
seluruh dunia. Anda semua akan menjadi pahlawan.
Anda semua akan menjadi pahlawan saya. Tolong,
jadilah vegan, lestarikan alam. Kasih dapat mengubah
dunia. Terima kasih.10

Pesan dari Hewan-Hewan
Mereka (para hewan) berharap umat manusia dapat
melihat apa yang mereka lihat, mengetahui apa yang
mereka ketahui, dan menghentikan semua kegilaan
yang berpusat pada waktu sementara di Bumi, dan lebih
fokus pada kehidupan abadi. Mereka berharap Bumi
dapat terselamatkan. Tetapi ini bukan tentang
menyelamatkan planet ini, melainkan tentang manusia
kembali ke kehidupan yang berbudi luhur dan hati yang
penyayang. Lalu semuanya akan baik-baik saja. Mereka
mengetahui itu. Lalu Bumi akan terselamatkan sebagai
hasilnya jika manusia berbelas kasih. Jika kita hidup
sejalan dengan hukum kasih, segala sesuatunya akan
baik-baik saja. Para hewan mengetahui hal itu, dan
mereka sangat berharap manusia memahami konsep
ini, satu-satunya konsep yang penting, konsep kasih.11
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Karena setelah kita berlatih untuk beberapa waktu, kita
akan merasakan satu kesatuan, kesatuan dengan semua
hal, dengan puluhan ribu hal di alam semesta, kesatuan
antara Anda dan saya, dari diri Anda dan diri saya
sendiri. Bahwa kita berasal dari sumber yang sama, dari
kebijaksanaan, kasih, dan kesatuan. Oleh karena itu, dia
tidak bisa hanya memilih satu orang atau satu makhluk
di alam semesta dan mengatakan "Saya mengasihi
orang itu". Benar!
Jika tubuh ini satu kesatuan, dari dahi hingga ujung kaki
adalah tubuh Anda. Apakah kita akan memilih salah satu
dan mengurus jari kaki atau ibu jari saja? Ini adalah
kesayangan saya. Bisakah kita melakukan itu? Tidak, itu
akan menjadi konyol. Kita mungkin berkata, ‘Oh, bibirku
indah, ya. Aku bangga dengan rambutku atau aku
menyukai jempolku,’ mungkin. Tetapi rasa sayang kita
untuk bagian tubuh yang lain sama besarnya. Karena
tanpa bagian tubuh kita yang lain, kita tidak bisa hidup.
Kita tidak akan bisa hidup bahagia, jika kita potong,
memotong atau merusak salah satunya, salah satu
bagian tubuh kita. Kita akan terluka, kita akan merasa
sangat sakit, jika kita masih punya perasaan yang
sensitif. Hanya mereka yang mati rasa atau mungkin
mengalami masalah, tidak merasakan sesuatu ketika
mereka menyentuh api atau merusak bagian tubuh
mereka.
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Manusia biasa yang sensitif akan merasakan sakit dalam
setiap bagian tubuh mereka. Oleh karena itu, orang
bijak adalah manusia yang sangat biasa, adalah manusia
agung yang sejati. Karena ia merasakan semua hal.
Itulah sebabnya kita tidak melukai makhluk hidup lain.
Itulah sebabnya kita menjadi vegan untuk memelihara
diri kita sendiri, memelihara kasih kita untuk semua
makhluk. Karena mereka semua satu dengan kita. Jika
kita ingin memiliki keseluruhan diri kita yang sejati,
maka kita harus menjaga semua makhluk, karena
mereka masing-masing adalah bagian dari diri kita
sendiri. Itulah alasannya. Bukan karena sila
mengatakannya, maka seperti itu. Itu karena perasaan
sensitif kita.
Semakin kita mempraktikkan kesatuan dengan surga
dan bumi, maka kita semakin peka dengan perasaan
setiap makhluk di alam semesta. Dan kita secara
otomatis mencoba untuk melindunginya. Tentu saja, di
beberapa kasus, ketika hal itu benar-benar tidak dapat
dihindari, maka kita mungkin memilih yang sedikit, yang
paling tidak mengganggu, yang paling tidak merugikan,
seperti kita makan vegan. Kita lebih suka tidak makan,
tetapi kita harus makan.12
Pola makan vegan adalah tanpa kekerasan dalam arti
tertinggi, dan pola makan vegan adalah tindakan nyata
kasih. Bukankah begitu menurut Anda? Ya, jika Anda
mengasihi para hewan, mengapa Anda memakannya?
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Ya, semua orang berkata mereka mengasihi hewan,
tetapi bagaimana caranya? Dan pola makan vegan akan
menghentikan 80% pemanasan global, menghentikan
semua kekejaman, mulai dari piring kita, menghasilkan
energi kasih dan kebaikan di seluruh dunia,
menghentikan kekurangan air dan polusi air,
menghentikan kekurangan makanan, menghentikan
kelaparan dunia dan perang, mencegah penyakit
mematikan, menghemat pajak yang sangat besar dan
tagihan medis untuk membangun dunia yang lebih baik,
dan mendukung penemuan baru yang bermanfaat dan
organisasi-organisasi orang baik, daftarnya terusmenerus bertambah.
Kita semua ingin memiliki dunia yang damai dan kita
semua berbicara betapa kita menginginkan kedamaian
dan kasih. Ya, saya pikir kita harus mulai sekarang dan
biarkan perdamaian dimulai dari piring kita. Biarkan
kasih dimulai dari pilihan kita. Semua manfaat pola
makan vegan tidak dilebih-lebihkan. Dan sekarang ada
aspek spiritual juga. Ketika seseorang terlibat
pembunuhan makhluk hidup secara langsung atau tidak
langsung, baik itu manusia atau hewan, dia memasuki
siklus balas dendam dan kekerasan. Dan itu hanya akan
berakhir ketika seseorang berhenti melakukannya.
Oleh karena itu, kita harus mengasihi musuh kita.
Karena hanya kasih dan pengampunan yang akan
memiliki kekuatan untuk menghancurkan efek negatif
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dari kebencian dan dendam. Semua Guru dan Orang
Suci yang tercerahkan di masa lalu telah
membicarakannya.13
Saya berharap dunia menjadi vegan. Dunia menjadi
damai. Itu saja yang saya inginkan. Setiap hari saya terus
mengulanginya kepada Surga, memastikan agar Mereka
mendengarkan saya. Untuk menolong kita. Karena
tanpa Dunia Vegan, tidak akan ada Dunia Damai yang
bertahan lama. Itu sebabnya, saya meminta orangorang untuk berdoa dan bermeditasi hanya untuk Dunia
Vegan. Dan Dunia Damai juga akan datang
menyertainya. Semakin dekat dengan Dunia Vegan,
semakin Dunia Damai jadinya. Tetapi itu harus lebih
bertahan lama. Ya, jauh lebih baik sekarang, tetapi tetap
saja, tidak seperti yang saya inginkan. Orang-orang
sekarang lebih vegan. Mereka memiliki lebih banyak
waktu sekarang selama COVID-19. Mereka akan duduk
bersama-sama atau mereka duduk sendiri, dengan
keluarga mereka, keluarga dekat, atau sendirian dan
dengan satu atau dua orang, dan mereka memiliki lebih
banyak waktu untuk merenung. Dan kita melihat tren
vegan semakin menonjol sekarang. Saya berharap hal
itu akan mempengaruhi seluruh dunia, dan kemudian
kita tidak akan memiliki lagi hewan yang menderita di
planet kita, atau orang yang menderita karena perang
dan kelaparan dan sebagainya.
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Saya ingin menyarankan semua pemimpin untuk
menghemat semua uang yang tidak perlu, untuk
perang, untuk pengeluaran hal-hal lain yang sembrono.
Simpan uang mereka dan berikan saja uang tersebut
kepada orang miskin. Beri mereka sesuatu untuk
memulai hidup mereka dengan usaha, dengan
pendidikan, atau dengan pertanian, dengan mengubah
hidup mereka dari usaha daging menjadi usaha vegan
organik. Ini sangat mudah. Dan kemudian mereka akan
mengurus diri mereka sendiri. Dan semakin banyak
orang menjadi vegan, semakin sedikit yang perlu
dikhawatirkan pemimpin pemerintahan, karena mereka
tidak akan begitu kejam jika mereka punya cukup
pekerjaan untuk mereka lakukan, untuk mendapatkan
uang mereka, untuk mengurus diri mereka sendiri;
mereka tidak akan pernah membuat masalah untuk
pemerintah. Akan lebih sedikit penderitaan, maka juga
lebih sedikit penyakit dan lebih sedikit kejahatan di
dunia. Maka itu bagus untuk semuanya.
Itulah yang saya inginkan: Dunia Vegan, Dunia Damai,
dalam nama Tuhan. Dalam rahmat Tuhan, semoga itu
segera datang. Amin.14
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Bab 5 – Meditasi untuk Kedamaian Batin dan Dunia

Perdamaian dimulai dari diri kita, diri saya, diri Anda,
dan kemudian perdamaian akan terjadi di seluruh
dunia. Oleh karena itu, jika kita bermeditasi, dan kita
menghentikan asupan daging kita, maka kita akan
menjadi lebih damai di dalam diri kita. Dan karena kita
lebih damai, kita akan memancarkan semacam atmosfer
tak terlihat, damai di sekitar kita, yang mempengaruhi
semua orang. Dan kita tidak perlu berdiskusi tentang
perdamaian, perdamaian akan terwujud dengan
sendirinya. Kita tidak harus menganjurkan perdamaian,
perdamaian akan terwujud dengan sendirinya.15
Meditasi sangat populer sekarang. Mereka tidak
mengatakan 'meditasi untuk menemukan Tuhan', tetapi
'meditasi untuk bersantai, supaya menjadi lebih sehat,
merasa lebih baik, hidup lebih lama, dan menjadi
sukses.' Artinya, supaya sukses dalam setiap aspek, kita
harus memilih waktu di setiap hari untuk beristirahat,
bukan untuk tidur, tapi untuk bermeditasi. Semua orang
tahu tentang itu sekarang karena sains telah
membuktikannya. Jika kita memilih waktu setiap hari
untuk beristirahat atau bermeditasi, tubuh kita menjadi
lebih sehat. Salah satu metode terbaik adalah meditasi;
yaitu memilih waktu untuk bermeditasi setiap hari.
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Inilah waktu untuk Anda hargai. Kita telah bekerja
sepanjang hari, sibuk mengurus dunia dan lain-lain. Jadi,
kapan pun kita bermeditasi, itulah waktu bagi kita. Kita
harus menyayangi diri kita sendiri terlebih dahulu —
menyayangi yang lain, tetapi juga menyayangi diri kita
sendiri.
Ini sangat baik untuk Anda. Waktu yang paling berharga
untuk Anda semenjak Anda lahir sampai Anda
meninggal adalah pada saat meditasi. Itulah hal terbaik
yang Anda lakukan untuk diri Anda sendiri. Tidak ada
yang bisa memberikannya untuk Anda; hanya Anda
yang bisa memberikannya untuk diri Anda sendiri. Itulah
hal terbaik yang bisa Anda lakukan untuk diri Anda
sendiri — meditasi. Saat Anda melakukannya untuk diri
sendiri, orang lain secara alami juga akan mendapatkan
manfaatnya. Keluarga, kerabat, anjing dan kucing Anda
juga akan mendapatkan manfaatnya. Pohon dan bunga
juga akan mendapatkan manfaatnya.16
Karena sesungguhnya meditasi adalah pelindung Anda.
Itulah saat Anda lebih terhubung dengan kekuatan Anda
sendiri yang lebih agung dan kekuatan universal yang
menopang Anda, memegang Anda erat dan melindungi
Anda, memeluk Anda dengan seluruh kasih dan berkah
dan perlindungan. Sungguh seperti itu. Tidak ada
kekuatan lain yang dapat melindungi Anda di dunia ini.
Itulah rahasianya. Itulah rahasia alam semesta yang
tidak dipahami banyak orang atau banyak orang tidak
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memiliki hak istimewa untuk mengetahuinya, tetapi
terkadang orang meremehkannya, dan mereka
mendapat masalah dan mereka terkena penyakit dan
sebagainya, dan mereka pergi keluar dan minum obat
dan kemudian berterima kasih kepada dokter. Tidak
masalah jika Anda tidak cukup kuat secara spiritual dan
karma menguasai Anda, lalu Anda harus pergi ke dokter.
Tapi kita mempunyai obatnya di dalam. Dan kita bisa
menjadi selalu sehat dan kuat untuk membantu diri kita
sendiri dan untuk memikul dunia, sampai orang-orang
lebih tersadarkan dan membantu berkontribusi.17

Tujuan Kita di Bumi
“Masing-masing dari kita diberikan kehidupan manusia
hanya dengan tujuan untuk menyadari Tuhan. Jika kita
meninggalkan tugas ini, kita tidak akan pernah bahagia
dalam hidup ini atau dalam kehidupan lainnya. Saya
beritahu sejujurnya, ini adalah satu-satunya alasan atas
penderitaan manusia, dan tidak ada yang lainnya. Jika
kita menyadari bagaimana kita berjuang dalam rahim
ibu, bagaimana kita menyesali kesalahan dari kehidupan
kita di masa lampau, dan bagaimana kita berjanji
kepada Tuhan untuk menggunakan hidup saat ini
dengan cara yang sangat berarti untuk melayani-Nya,
sebelum kita dilahirkan, maka kita tak akan pernah
menyia-nyiakan sedetik pun untuk memikirkan hal lain
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selain mencoba yang terbaik di segala waktu luang kita
untuk menyadari Tuhan!
Tetapi begitu kita lahir ke dunia ini, kita melupakan
segalanya. Karena itu adalah hukum dari dunia materi
untuk membuat orang lupa. Oleh karena itu, perlu
adanya seorang Guru yang datang dan mengingatkan
kita lagi, lagi, dan lagi, sampai kita mengingat apa yang
telah kita janjikan kepada Tuhan, di dalam rahim ibu
kita. Kita mungkin tidak ingat dengan otak fisik kita,
tetapi jiwa kita, kemampuan kebijaksanaan kita akan
mengingatnya.”18

Meditasi: Cara Mengingat Hakikat Sejati Kita
“Setiap kali Anda memberi perhatian penuh, fokus dan
sepenuh hati, pada suatu hal, itulah meditasi. Sekarang
saya hanya memberi perhatian kepada Kekuatan batin,
kepada welas asih, kepada cinta, kepada kualitas belas
kasih Tuhan, dan itu adalah meditasi. Untuk
melakukannya secara resmi, kita hanya perlu duduk di
sudut yang tenang dan sendiri saja, itu adalah proses
meditasi. Tetapi bukan dengan duduk diam di suatu
sudut lalu seseorang akan mendapatkan sesuatu. Anda
harus terhubung dengan Kekuatan batin itu terlebih
dahulu dan bermeditasi dengan menggunakan Kekuatan
batin itu. Ini yang disebut kebangkitan Jati Diri. Kita
harus membangkitkan Jati Diri sejati kita di dalam batin
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dan membiarkan Dia bermeditasi, bukan otak manusia
kita dan pemahaman fana kita. Jika tidak, Anda akan
duduk dan memikirkan seribu hal dan tidak akan bisa
menaklukkan keinginan Anda. Tetapi ketika Anda
terbangkitkan sendiri, maka Jati Diri batin yang sejati,
kekuatan Tuhan di dalam diri Anda, akan
mengendalikan segalanya. Anda akan tahu meditasi
yang sebenarnya setelah Anda dibangkitkan dengan
transmisi oleh seorang Guru sejati. Kalau tidak, hanya
buang-buang waktu bergulat dengan tubuh dan pikiran
Anda.”

Apakah Guru Itu dan Mengapa Kita MembutuhkanNya?
“Seorang Guru adalah orang yang memiliki kunci bagi
Anda untuk menjadi seorang Guru... untuk membantu
Anda menyadari bahwa Anda juga seorang Guru, bahwa
Anda dan Tuhan adalah Satu. Itu saja... itulah satusatunya peran Guru.”
“Para Guru adalah orang yang mengingat Asal Usul
mereka dan, atas dasar kasih, membagikan
pengetahuan ini dengan siapa pun yang mencarinya,
dan tidak menerima bayaran atas pekerjaan mereka.
Mereka mempersembahkan semua waktu, keuangan,
dan energi mereka kepada dunia. Ketika kita mencapai
tingkat keguruan ini, kita tidak hanya mengetahui Asal
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Usul kita, tetapi kita juga dapat membantu yang lain
untuk mengetahui nilai mereka yang sebenarnya.
Mereka yang mengikuti arahan seorang Guru, dengan
cepat menemukan diri mereka di dunia yang baru,
penuh dengan pengetahuan sejati, keindahan sejati,
dan kebajikan sejati.”

Inisiasi
“Inisiasi berarti awal dari kehidupan baru menuju
tatanan hidup baru. Itu berarti Guru telah menerima
Anda untuk menjadi salah satu dari para makhluk dalam
lingkaran Orang Suci. Kemudian, Anda bukan lagi
makhluk biasa, Anda diangkat, sama seperti ketika Anda
mendaftar ke universitas, Anda tidak lagi seorang siswa
sekolah menengah. Di masa lalu, mereka menyebutnya
pembaptisan atau berlindung pada Guru.
Inisiasi sebenarnya hanyalah sebuah kata untuk
membuka jiwa. Anda lihat, kita penuh dengan berbagai
macam rintangan, yang tidak terlihat dan juga terlihat,
jadi yang disebut inisiasi adalah proses membuka
gerbang kebijaksanaan dan membiarkannya mengalir
melalui dunia ini, untuk memberkati dunia, serta yang
disebut Jati Diri. Tetapi Jati Diri yang sejati selalu dalam
kemuliaan dan kebijaksanaan, jadi tidak memerlukan
berkah untuk itu.”
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Metode Quan Yin - Meditasi Cahaya Batin dan Suara
Batin
Cahaya Batin, Cahaya Tuhan, adalah Cahaya yang sama
yang dimaksud dalam kata “pencerahan”. Suara Batin,
adalah Firman yang dirujuk dalam Alkitab: "Pada
mulanya adalah Firman, dan Firman itu adalah Allah."
Melalui Cahaya dan Suara batin inilah kita mengenal
Tuhan.
“Jadi sekarang, jika kita entah bagaimana dapat
berhubungan dengan Firman atau Aliran Suara ini, maka
kita dapat mengetahui keberadaan Tuhan, atau kita
dapat berhubungan dengan Tuhan. Tetapi apa buktinya
bahwa kita berhubungan dengan Firman ini? Setelah
kita berhubungan dengan Getaran batin ini, hidup kita
berubah menjadi lebih baik. Kita mengetahui banyak hal
yang tidak pernah kita ketahui sebelumnya. Kita
memahami banyak hal yang tidak pernah kita pikirkan
sebelumnya. Kita bisa melakukan, mencapai banyak hal
yang tak pernah kita pikirkan sebelumnya. Kita semakin
kuat, dan lebih kuat. Keberadaan kita menjadi lebih
mampu dan lebih diperluas sampai kita ada di manamana, sampai kita menjadi maha hadir, dan kemudian
kita tahu bahwa kita menjadi satu dengan Tuhan.”
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Lima Sila
Maha Guru Ching Hai menerima orang-orang dari
semua latar belakang dan agama untuk inisiasi. Anda
tidak perlu mengubah agama atau kepercayaan Anda
saat ini. Anda tidak akan diminta untuk bergabung
dengan organisasi mana pun, atau berpartisipasi dengan
cara apa pun yang tidak sesuai dengan gaya hidup Anda
saat ini. Namun, Anda akan diminta untuk menjadi
vegan. Komitmen seumur hidup terhadap pola makan
vegan adalah prasyarat yang diperlukan untuk
menerima inisiasi.
Inisiasi ditawarkan secara gratis. Latihan meditasi
Metode Quan Yin setiap hari, dan menjalankan Lima Sila
adalah satu-satunya persyaratan Anda setelah inisiasi.
Sila adalah pedoman yang membantu Anda untuk tidak
membahayakan diri sendiri maupun makhluk hidup
lainnya.
Menahan diri dari membunuh kehidupan makhluk
hidup. Sila ini membutuhkan kepatuhan yang ketat
terhadap pola makan vegan. Tanpa daging, ikan,
unggas, susu atau telur.
Menahan diri dari berbicara yang tidak benar.
Menahan diri dari mengambil yang bukan milik Anda.
Menahan diri dari perilaku seksual yang salah.
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Menghindari minuman yang memabukkan. Ini termasuk
menghindari segala jenis racun dalam bentuk apa pun,
seperti alkohol, obat-obatan terlarang, tembakau,
perjudian, pornografi, dan film atau literatur yang
menunjukkan kekerasan berlebihan.
* Ini juga termasuk meditasi 2,5 jam per hari pada
Cahaya dan Suara batin.
Latihan-latihan ini akan memperdalam dan memperkuat
pengalaman pencerahan awal Anda, dan
memungkinkan Anda pada akhirnya mencapai tingkat
Kesadaran atau Kebuddhaan tertinggi untuk diri Anda.
Tanpa latihan setiap hari, Anda pasti akan hampir
melupakan pencerahan Anda dan kembali ke tingkat
kesadaran yang lebih rendah.18
Kita selalu bisa mendapatkan kembali semua Keilahian
ini. Sungguh, saya berjanji kepada Anda dengan benarbenar jujur dan hormat, bahwa kita dapat memilikinya.
Setiap orang dari Anda yang duduk di sana, berapa pun
usia Anda, jika Anda bahkan tidak memiliki pengalaman
apa pun tentang Surga, Anda bahkan tidak memiliki
bakat apa pun sebelumnya, Anda bahkan tidak tahu apa
yang harus dimeditasikan – siapa pun dari Anda dapat
mencapai Keilahian ini lagi, akan mendapatkannya
kembali, asalkan kita mempunyai kekuatan pembalik
yang tepat.
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Dan langkah pertama adalah beralih ke gaya hidup yang
lebih welas asih, karena itulah diri kita: kita adalah welas
asih. Pola makan vegan yang welas asih adalah sikap
dasar dari makhluk yang lebih tinggi, tanda dari manusia
yang sejati. Manusia yang sejati tidak akan pernah
membunuh. Makhluk yang sejati tidak akan pernah
melukai yang lain, bahkan jika nyawanya sendiri
terancam. Manusia yang sejati melangkah dengan bijak,
memahami bahwa semua makhluk terhubung, dan
bahwa dengan mengambil nyawa, membahayakan jiwa
manusianya sendiri dan mendatangkan pembalasan
pembunuhan yang buruk kepadanya.
Jadi, bukan hanya tanggung jawab anak-anak ini untuk
meningkatkan kesadaran dunia – kita semua harus
bekerja sama untuk membawa Surga lebih dekat ke
Bumi. Kita semua bisa melakukannya; ini sangat mudah.
Di kelompok saya, bahkan anak-anak 5-6 tahun dapat
bermeditasi dan dapat mendengar melodi di dalam
batin, dapat berbicara dengan Tuhan. Jika kita ingin
membawa Surga ke Bumi, jika itu keinginan kita, maka
terjadilah demikian.19
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Cara Menghubungi Kami
Jika Anda tertarik untuk mengetahui lebih lanjut perihal
menerima inisiasi dari Maha Guru Ching Hai ke dalam
Metode Quan Yin, silakan hubungi salah satu Center
Meditasi kami di dekat Anda dari daftar berikut ini.
www.GodsDirectContact.org.tw/eng/cp/index.htm
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Bab 6 – Pesan Mendesak Maha Guru Ching Hai untuk
Semua Pemimpin Agama dan Pemimpin Spiritual

Yang Terhormat Para Pemuka Agama, Pendeta, Imam,
Biarawan, Biarawati yang saya muliakan dari berbagai agama,
harapan terbaik dan doa tulus dari saya untuk kesehatan Anda
dalam rahmat Tuhan. Meskipun waktu saya terbatas dan
berharga, karena saya masih dalam retret meditasi intensif untuk
Dunia Vegan, Dunia Damai, tapi panggilan mendesak dari
planet ini dan dunia kita mendorong saya. Saya merasa bahwa
saya harus menyampaikan beberapa pesan penting kepada Yang
Mulia dan Yang Terhormat. Sebagai pemimpin spiritual yang
hebat, Anda juga akan menyadari Kehancuran yang sedang
terjadi di planet kita, berkaitan langsung dengan perubahan
iklim yang semakin cepat akibat dari perilaku kejam dan
kebiasaan brutal manusia, yang tidak begitu sulit untuk diubah
setelah menerapkan prinsip kasih. Mohon beritahu umat Anda
tentang kebenaran ini. Katakan pada mereka bahwa kita harus
berubah. Karena KITA TAK BISA BILANG BAHWA KITA
ADALAH ANAK-ANAK TUHAN JIKA KITA
MEMBUNUH ANAK TUHAN LAINNYA. KITA TIDAK
BISA MENGAKU SEBAGAI BUDDHA MASA DEPAN
JIKA KITA MEMBANTAI BUDDHA MASA DEPAN
LAINNYA baik dalam bentuk manusia maupun dalam bentuk

hewan. KITA TIDAK BISA MENGATAKAN KITA
MENGASIHI TUHAN LALU TERUS-MENERUS
MENGHANCURKAN CIPTAAN-NYA. DAN SEKARANG
KITA SEDANG MENGHANCURKAN PLANET-NYA.

Tolong ajarkan ini lagi dan lagi kepada para pengikut Anda yang
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percaya penuh dan menghormati Anda, Yang Mulia dan Yang
Terhormat sebagai ikon belas kasih dan cinta suci. Dalam Kasih
Tuhan, terima kasih.
Yang Mulia dan Yang Terhormat… Para Pendeta,
Biarawan, Biarawati dari berbagai keyakinan, harapan
dan doa terbaik saya yang rendah hati untuk kesehatan
Anda dalam belas kasihan Tuhan. Meskipun waktu saya
terbatas dan berharga, karena saya masih dalam retret
meditasi intensif untuk Dunia Vegan, Dunia Damai,
tetapi panggilan mendesak dari planet dan dunia
mendorong saya. Saya merasa saya harus
menyampaikan beberapa pesan penting kepada Yang
Mulia dan Yang Terhormat. Nah, jika rumah kita
terbakar, kita tidak dapat mengatakan : “Saya tidak
punya waktu untuk mengurusnya!” Rumah planet kita
sedang terbakar!!! Surat ini melayani tujuan yang sama
pula. Seharusnya dikirim melalui pos, tetapi saya akan
membacanya. Ini lebih cepat. Dalam keadaan darurat,
terlalu banyak birokrasi tidak membantu.
Yang Mulia dan Yang Terhormat… Meskipun denominasi
tampaknya bervariasi, tetapi saya percaya kita semua
melayani satu Tuhan. Kami sangat bersyukur, atas
pekerjaan mulia dan penuh dedikasi yang telah kalian
semua Yang Mulia dan Yang Terhormat lakukan selama
bertahun-tahun, untuk menyatukan orang-orang
melalui penyebaran pesan cinta dan belas kasih Yang
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Mahakuasa di antara manusia dan semua ciptaan.
Terima kasih. Semoga Tuhan selalu berada di sisi Anda.
Sebagai pemimpin spiritual yang hebat, Anda pastinya
juga menyadari kehancuran yang sedang terjadi di
planet kita, yang berkaitan langsung dengan perubahan
iklim yang semakin cepat akibat dari perilaku kejam dan
kebiasaan brutal manusia, yang tidak begitu sulit untuk
diubah setelah menerapkan prinsip cinta kasih. Tolong
beritahu orang yang mempercayai Anda tentang
kebenaran ini. Tolong terus beri tahu mereka, tolong
terus ingatkan mereka. Saya tahu Anda sudah
melakukannya, tetapi kita bisa melakukannya lebih
banyak. Terima kasih. Kita hanya harus berubah.
Katakan pada mereka bahwa kita harus berubah. Kita
harus berubah jika kita ingin mengklaim bahwa kita
adalah manusia, bahwa kita adalah Buddha masa
depan, bahwa kita adalah anak-anak Tuhan! Karena
KITA TIDAK BISA MENGATAKAN BAHWA KITA ADALAH
ANAK TUHAN JIKA KITA MEMBUNUH ANAK TUHAN
YANG LAIN.
KITA TIDAK DAPAT MENGAKU MENJADI BUDDHA MASA
DEPAN JIKA KITA MEMBANTAI BUDDHA MASA DEPAN
YANG LAIN baik dalam bentuk manusia atau dalam
bentuk hewan. Saat kita membaca Sutra Buddhis, kita
tahu bahwa bahkan Buddha Sakyamuni berulang kali
menjelma menjadi hewan dalam waktu yang yang tak
terhitung banyaknya. Dan kita tahu, di dalam Alkitab,
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Tuhan berkata bahwa Dia bahkan menciptakan semua
jenis sayuran untuk dimakan hewan dan Dia juga
menciptakan banyak hal untuk kita. Jika hewan tidak
berarti apa-apa bagi Tuhan, Tuhan tidak akan
menciptakan sesuatu untuk mereka makan. Sama
seperti Tuhan mencintai kita, begitu juga Tuhan
menciptakan sesuatu untuk kita konsumsi. Dikatakan
bahwa dalam Alkitab, Tuhan menciptakan buah dan
sayuran di ladang dan itu akan menjadi makanan kita.
(Alkitab, Kejadian 1 : 29)
KITA TIDAK BISA MENGATAKAN KITA MENCINTAI
TUHAN DAN KEMUDIAN MENGHANCURKAN
CIPTAANNYA TANPA JELAS. DAN SEKARANG KITA
MENGHANCURKAN PLANETNYA.
Tetapi dengan lebih dari 74 miliar hewan darat saja yang
dibantai tanpa ampun untuk konsumsi manusia setiap
tahun, industri peternakan dan produk sampingannya
bertanggung jawab atas 87% emisi gas rumah kaca yang
disebabkan oleh manusia. Tidak hanya kita
menghancurkan planet ini dengan apa yang kita
konsumsi, tetapi kekejaman yang tak terkatakan sedang
menimpa hewan tak berdosa yang tidak pernah
melakukan kesalahan. Terlebih lagi, Tuhan menciptakan
hewan untuk menjadi teman dan penolong kita, bukan
untuk dibunuh dan dimakan dengan cara yang biadab!
Ini adalah abad ke-21, demi Tuhan.

H a l a m a n | 45

Di Alkitab, Ayub 12:7-8, disebutkan: "Tetapi bertanyalah
kepada hewan-hewan maka mereka akan mengajarimu,
atau tanyakan kepada burung-burung di udara, maka
mereka akan memberitahumu. Atau berbincanglah
kepada Bumi, maka ia akan mengajarimu, bahkan ikan
di laut dapat bercerita kepadamu." Jadi, hewan-hewan,
Bumi yang diciptakan Tuhan adalah makhluk yang bijak
dan terhormat, yang kehadirannya merupakan berkah
yang besar bagi manusia.
Tapi, tindakan apa yang bertentangan dengan Hukum
Allah dan tak dapat diampuni yang kita lakukan
terhadap ciptaan Bapa Surgawi kita? Kita
menghancurkan makhluk Tuhan dari darat hingga laut!
Kekejaman keji yang ditimpakan pada makhluk Tuhan
yang tak berdosa dalam uji laboratorium, dalam
pemeliharaan ternak, dalam industri perikanan, telur,
susu, bulu, kosmetik, dll., dll... Industri itu tidak dapat
disangkal mengerikan dan tidak manusiawi. Industri itu
menyebabkan hewan sesama penghuni Bumi yang tak
bersalah, tak berdaya, lembut, makhluk Tuhan,
dipenjara dan disiksa, dianiaya dengan banyak cara
tanpa kesempatan untuk membela diri atau untuk
meminta bantuan! Bahkan jika mereka meminta
bantuan, misalnya induk sapi, induk babi menangis
ketika bayi mereka dibawa pergi, dipukuli, ditendang,
dan dibunuh, tidak ada yang peduli. Bahkan anak
berusia lima tahun akan mengerti emosi mereka. Ini
lebih buruk dari banyak neraka! Bayangkan jika mereka
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adalah anak-anak kita, saudara kita, teman kita, atau
diri kita sendiri! Mereka adalah makhluk hidup dengan
emosi, dengan pikiran, perasaan. Siapa saja dari kita
yang telah menghabiskan waktu dengan hewan
peliharaan, tahu bahwa mereka punya kepribadian
sendiri, mereka mengalami kasih, kepedulian, rasa sakit
dan kesedihan, kebahagiaan dan kegembiraan. Dan
setia; kesetiaan mutlak. Dan tidak ada perbedaan antara
hewan peliharaan rumah dan hewan lain yang dikurung
seumur hidupnya di peti sempit pabrik ternak yang
berjejal, mengerikan, atau dikurung di tempat yang
padat, hujan atau cerah, tak ada tempat berlindung,
menanggung segala cuaca, segala kondisi keji yang tak
terbayangkan, dan yang hidupnya berakhir dengan
kekerasan di rumah jagal! Untuk konsumsi manusia. Jika
kita masih berpikir bahwa kita adalah manusia dalam
hal ini.
Untuk informasi lebih lanjut, silakan saksikan juga film
dokumenter yang direkomendasikan berikut ini, seperti:
film pemenang penghargaan, “Cowspiracy”,
“Earthlings”, “Dominion”, dan film yang masuk
nominasi, “What the Health”, dll., dll... Juga, unduhlah
“Dari Krisis Menjadi Damai” gratis di Crisis2Peace.org
Di semua agama besar, ada kesamaan, seperti prinsip:
“Lakukan kepada orang lain apa yang Anda ingin mereka
lakukan kepada Anda” dan “Jangan membunuh”.
“Ahimsa” yang berarti tanpa kekerasan, dll… Jelas,
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mengonsumsi hewan jenis apa pun, makhluk yang
sadar, sama sekali dilarang dalam semua sistem
kepercayaan utama dan ajaran suci. Namun, terlalu
banyak anak-anak Tuhan, atau pemeluk agama, tidak
mengikuti pedoman dasar ini, karena kita telah
disesatkan oleh kesalahpahaman bahwa kita perlu
makan daging hewan, ikan, telur, dan susu agar sehat.
Sebaliknyalah yang benar – telah dibuktikan dalam
penelitian ilmiah dan studi klinis bahwa mengonsumsi
hewan menyebabkan penyakit yang tak terhitung
banyaknya pada manusia, seperti kanker, semua jenis
kanker dan penyakit jantung, mengakibatkan kematian
dini, dan kesedihan yang tak berkesudahan, penderitaan
sebelum itu. Bukan hanya para pasien, tetapi juga pada
kerabat, teman, anggota keluarga, dan orang yang
mereka cintai.
Sudah waktunya sekarang untuk bangun dan mengubah
kebiasaan yang tidak bermanfaat secara fisik dan
spiritual ini, tidak sehat, kejam, dan melibatkan hal yang
paling keji. Pola makan asli kita, sesuai dengan Taman
Firdaus, adalah pola makan vegan. Pola makan ini
mendukung kesejahteraan fisik dan mental serta
spiritual. Kita bisa menjalani hidup bahagia, hidup sehat,
berkembang murni hanya dengan makanan nabati.
Aktor, aktris, atlet, olahragawan, juara seni bela diri,
dokter, ilmuwan, pemenang Hadiah Nobel, dll... adalah
bukti kuat dari pola makan nabati yang sehat. Ini juga
sesuai dengan “Jangan membunuh”, atau “Ahimsa”,
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berarti tanpa kekerasan, sedangkan mengonsumsi
hewan bertentangan dengan perintah dari Tuhan.
Bahkan jika kita bukan orang yang membunuh, kita
menyebabkan orang lain membunuh bagi kita. Para
hewan menderita dan mati juga sama, hanya untuk
makanan kita, yang bisa kita ganti dengan makanan
nabati lainnya. Dan sekarang ini bahkan jauh lebih
mudah. Maka, diri kita, karena membunuh hewan,
basah kuyup oleh darah makhluk yang tidak bersalah.
Mohon ajarkan ini lagi dan lagi kepada para pengikut
Anda yang percaya penuh dan menghormati Anda, Yang
Mulia dan Yang Terhormat sebagai ikon welas asih dan
cinta suci. Demikian mereka akan mendengarkan Anda!
KITA TAK BISA MEMBIARKAN SETAN ATAU MAYA, IBLIS
ATAU KEKUATAN NEGATIF TERUS MENYESATKAN KITA,
MELAWAN KEHENDAK TUHAN dan melawan kecerdasan
bawaan dan hakikat welas asih kita.
Sebelum melanjutkan surat ini, saya akan bacakan
beberapa contoh larangan makan daging hewan dalam
agama-agama utama dunia. Seandainya bila ada orang
lain yang juga mendengarkan. Orang lain yang telah
melupakan perintah agama dari agamanya sendiri. Jadi,
pertama-tama saya akan membacanya dalam urutan
abjad.
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IMAN BAHA’I
“Mengenai memakan daging hewan dan pantangan
terhadap hal itu, ketahuilah dengan pasti bahwa pada
awal penciptaan, Tuhan telah menentukan makanan
setiap makhluk hidup, dan tidak diizinkan untuk makan
yang bertentangan dengan ketentuan itu.”
~ Pilihan dari Tulisan-Tulisan Baha’i tentang Beberapa
Aspek Kesehatan dan Penyembuhan

BUDDHISME
“...SEMUA DAGING YANG DIMAKAN MAKHLUK HIDUP
ADALAH DAGING KERABAT MEREKA SENDIRI.”
~ Sutra Lankavatara (Tripitaka No. 671)

"Juga, setelah kelahiran seorang bayi, kehati-hatian
harus dijalankan, jangan membunuh hewan apa pun
untuk menyuguhi sang ibu dengan makanan enak yang
berdaging dan jangan mengumpulkan banyak kerabat
untuk minum arak atau memakan daging… karena pada
saat-saat melahirkan yang paling sulit terdapat setan,
makhluk menakutkan, dan hantu-hantu jahat yang tidak
terhitung jumlahnya yang ingin melahap darah yang
anyir itu… dengan bertindak bodoh dan memilih jalan
yang merugikan yaitu membunuh hewan untuk
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dikonsumsi… mereka menjatuhkan kutukan kepada diri
mereka sendiri, yang merugikan untuk keduanya, baik
bagi sang ibu maupun bayinya."
~ Sutra Kristigarbha, Bab 8

Yang lainnya:
"Berhati-hatilah pada hari-hari setelah kematian
seseorang, jangan membunuh atau menciptakan karma
jahat dengan memuja atau mempersembahkan kurban
kepada setan dan dewa… karena pembunuhan atau
penyembelihan yang dilakukan seperti itu atau
persembahan yang diberikan seperti itu atau kurban
yang dipersembahkan seperti itu TIDAK AKAN MEMILIKI
SEDIKITPUN KEKUATAN YANG BERMANFAAT BAGI YANG
TELAH MATI, TETAPI AKAN MENAMBAH KARMA PENUH
DOSA YANG LEBIH BANYAK PADA KARMA TERDAHULU,
MENJADIKANNYA MAKIN DALAM DAN MAKIN
SERIUS.…dengan demikian, MENUNDA KELAHIRANNYA
KEMBALI KE KEADAAN YANG BAIK." Atau bahkan
mengirim mereka dengan cepat ke neraka.
Karma berarti ganjaran. "Apa yang engkau tabur, itulah
yang akan engkau tuai.” Di Alkitab, dinyatakan
demikian. "Apa yang engkau tabur, itulah yang akan
engkau tuai.” Itulah makna dari karma dalam istilah
Sanskerta.
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Yang lainnya:
“Jika biksu tidak memakai pakaian dari sutra,” sutra
yang terbuat dari ulat sutera, “sepatu bot dari kulit dan
bulu lokal, dan menahan diri dari mengonsumsi susu,
krim, dan mentega, dengan demikian mereka benarbenar akan dibebaskan… Jika seseorang dapat
mengendalikan tubuh dan pikirannya dan dengan
demikian berpantang dari makan daging hewan dan
memakai produk hewani, aku katakan dia akan benarbenar dibebaskan.”
Biksu artinya biarawan.
~ Sutra Surangama

Yang lainnya:
"Jika ada murid-muridku yang tidak secara jujur
mempertimbangkan hal itu dan masih makan daging,
kita harus tahu bahwa dia berasal dari garis keturunan
candela. DIA BUKANLAH MURIDKU dan aku bukan
gurunya. Maka dari itu, Mahamati, jika ada yang mau
menjadi kerabatku, DIA TIDAK BOLEH MEMAKAN
DAGING APA PUN."
Candela berarti pembunuh atau algojo.
~ Sutra Lankavatara
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CAO ĐÀI
"Hal yang terpenting adalah menghentikan
pembunuhan… karena hewan juga memiliki jiwa dan
mengerti seperti manusia... JIKA KITA MEMBUNUH DAN
MEMAKAN MEREKA, MAKA KITA BERHUTANG DARAH
KEPADA MEREKA.”
~ Ajaran-Ajaran Para Suci, Tentang Menjaga Sepuluh Sila
– Tidak Membunuh, Bagian 2

KRISTEN
“Makanan untuk perut dan perut untuk makanan: tetapi
kedua-duanya akan dibinasakan Allah. ”
~ 1 Korintus 6:13, Alkitab

Yang lainnya:
“Selagi daging itu ada di mulut mereka, sebelum
dikunyah, maka bangkitlah murka TUHAN terhadap
bangsa itu, dan TUHAN memukul bangsa itu dengan
suatu tulah yang sangat besar.”
~ Bilangan 11:33, Alkitab
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KONFUSIANISME
“Semua manusia memiliki pikiran yang tidak tahan
untuk melihat penderitaan makhluk lain. Manusia yang
mulia, melihat hewan-hewan hidup, tidak tahan melihat
mereka mati; setelah mendengar mereka menangis saat
sekarat, DIA TIDAK BISA MEMAKAN DAGING MEREKA.”
~ Mensius, Raja Hui dari Liang, Bab 4

ĐẠO DỪA
“Untuk mendapatkan kedamaian, pertama umat
manusia harus berdamai dengan hewan; tidak
membunuhnya sebagai makanan untuk diri kita, maka
akan ada kedamaian di antara manusia.”
~ Vihara Nam Quốc Phật

ESENI
“Aku datang untuk mengakhiri pengorbanan serta
jamuan darah, dan jika engkau TIDAK BERHENTI
MEMPERSEMBAHKAN DAN MAKAN DAGING DAN
DARAH, kemurkaan Tuhan tak akan berhenti
terhadapmu.”
~ Injil Dua Belas Rasul Suci
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HINDU
“Karena engkau tidak dapat menghidupkan kembali
hewan-hewan yang mati terbunuh, engkau bertanggung
jawab telah membunuh mereka. Karena itu, engkau
akan pergi ke neraka; tidak ada cara untuk
pembebasanmu.”
~ Adi-lila, Bab 17, ayat 159-165

Yang lainnya:
“Ia yang berhasrat menambah dagingnya sendiri dengan
memakan daging dari makhluk hidup lainnya hidup
sengsara dalam spesies apa pun dia dilahirkan.”
~ Mahabharata, Anu.115.47.FS, halaman 90

Yang lainnya:
“O Raja-Raja yang terbaik! Jika sesuatu, diperoleh
dengan melukai lainnya, dimanfaatkan dalam setiap
tindakan yang membawa keuntungan, perbuatan itu
memberikan hasil yang berlawanan pada saat berbuah."
~ Devi Bhagavatam, Buku Keempat, Bab 4, ayat 32
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ISLAM
“Allah tidak akan mengasihi siapa pun, kecuali dia yang
mengasihi makhluk lainnya.”
~ Nabi Muhammad (Damai beserta-Nya), Hadis

Yang lainnya:
“Jangan biarkan perutmu menjadi kuburan hewan!”
~ Nabi Muhammad (Damai beserta-Nya), Hadis

JAINISME
“Seorang rahib sejati TIDAK BOLEH MENERIMA
MAKANAN DAN MINUMAN yang telah disiapkan secara
khusus untuknya dengan MELIBATKAN
PENYEMBELIHAN MAKHLUK HIDUP.”
~ Sutrakritanga

YUDAISME
“Dan setiap orang dari bangsa Israel dan dari orang
asing yang tinggal di tengah-tengah mereka, yang
makan darah* apa pun juga; AKU SENDIRI AKAN
MENENTANG DIA YANG MAKAN DARAH*, dan
melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya.”
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~ Imamat 17:10, Alkitab
*darah: berarti “daging”, yang memiliki darah.

SIKHISME
“Para makhluk yang mengonsumsi ganja, daging, dan
arak – tak peduli ziarah, puasa, dan ritual-ritual apa
yang mereka ikuti, mereka semua akan masuk neraka.”
~ Guru Granth Sahib, halaman 1377

TAOISME
“Jangan pergi ke gunung untuk menangkap burung
dengan jala, atau ke air untuk meracuni ikan dan ikan
kecil. Jangan menyembelih sapi.”
~ Risalah Jalan Sunyi

BUDDHISME TIBET
“Persembahan kepada para dewa dengan daging yang
didapat dengan membunuh hewan adalah seperti
memberi seorang ibu dengan daging anaknya sendiri;
dan ini adalah dosa yang memilukan.”
~ Jalan Pemuridan yang Tertinggi: Sila Para Guru, Tiga
Belas Dosa Menyedihkan, Guru Agung Gampopa
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ZOROASTRIANISME
“Tumbuhan-tumbuhan itu, Aku, Ahura Mazda (berarti
Tuhan), dilimpahkan ke atas bumi, sebagai makanan
bagi yang berbakti, dan memberi pakan kepada sapi
yang murah hati.”
~ Avesta

dll., dan dll. Masih ada lagi lainnya, tentu saja. Ini
hanyalah beberapa contoh.
Untuk info lebih lanjut, silakan kunjungi
SupremeMasterTV.com.
Jadi, terlepas dari agama atau kepercayaan apa pun
yang dianut orang-orang, semua orang harus mematuhi
sila yang paling penting: "Jangan membunuh." Ahimsa.
Tanpa kekerasan.
Sekarang saatnya bagi umat manusia untuk kembali ke
cara hidup yang dikehendaki sejak semula oleh Sang
Pencipta untuk semua anak-anak-Nya – hidup dengan
martabat, rasa hormat, damai, kasih, dan menjadi
pengurus yang baik bagi Bumi tempat tinggal kita.
Tolong ingatkan umat Anda tentang semua ini dan lebih
banyak lagi. Saya tahu Anda telah melakukannya, tapi
tolong ulangi lagi dan lagi, dan jelaskan kepada mereka
bahwa itulah yang terpenting bagi jiwa mereka sendiri
serta bagi planet kita, bagi dunia kita. Sudah saatnya
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penderitaan semua hewan diakhiri, karena mereka
memiliki hak untuk hidup dalam kedamaian, kebebasan,
dan martabat bersama yang mereka kasihi di alam,
sebagaimana yang Tuhan kehendaki sejak semula.
Tolong bantu menyelamatkan ciptaan Tuhan. Tolong
bantu mengakhiri penderitaan mereka yang tak
berdosa. Kita berperang satu sama lain, dan kita
berperang dengan para hewan. Ini tidak benar.
Tindakan ini tidak benar. Tindakan ini bertentangan
dengan perintah dan kehendak Tuhan. Tolong ingatkan
umat Anda. Saya percaya pada kebijaksanaan Yang
Mulia dan semua Yang Terhormat untuk memimpin
perubahan besar ini! Kita harus berubah. Saya percaya
bahwa Yang Mulia dan Yang Terhormat, semua Yang
Terhormat akan memimpin perubahan besar ini. Untuk
mempromosikan gaya hidup vegan, yang mencakup
cinta, welas asih, dan rasa hormat kepada semua
makhluk dan mematuhi perintah-perintah Tuhan.
Tolong promosikan kepada semua rohaniwan,
biarawan, biarawati, dan semua umat Anda.
Kekuatan posisi yang dipercayakan kepada Anda akan
memberikan dorongan yang signifikan dan efektif bagi
warga dunia untuk mengikuti arahan Anda. Tolong
jadilah "pahlawan di zaman kita", selamatkan semua
makhluk tak berdosa ini, sesama penghuni Bumi kita
yang disebut hewan, yang tak pernah merugikan siapa
pun. Yang merupakan berkah bagi dunia kita. Yang luar
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biasa, penuh kasih, dan baik kepada manusia serta
kepada sesama hewan penghuni Bumi. Di Supreme
Master Television kami, kami tampilkan banyak contoh
tentang kasih sayang dan kebaikan para hewan yang
direkam dari seluruh dunia. Mohon beritahukan umat
Anda untuk menyaksikannya. Kita tidak bisa
mengharapkan Surga ketika kita menciptakan neraka
atau membiarkan pembantaian kejam terhadap ciptaan
yang dikasihi Tuhan, dengan cara pembunuhan massal
dan berdarah dingin. Kita tidak bisa mengharapkan
kemurahan hati Surga jika kita menghancurkan ciptaan
Tuhan dan tidak memiliki belas kasihan kepada anakanak Tuhan lainnya, yakni para hewan.
Mohon jangan mengabaikan nasib buruk mereka. Tuhan
tahu kesengsaraan mereka setiap hari. Surga dan Bumi
menyaksikan penderitaan mereka. Tangisan mereka
telah mengguncang seluruh Surga dan hati begitu
banyak makhluk. Mohon bersuaralah demi mereka,
mohon bantu mereka, karena ini juga membantu dunia
kita untuk pulih setelah percepatan iklim. Perbuatan
mulia Anda akan selamanya diingat oleh Surga dan
memberi kontribusi untuk atmosfer yang penuh
kebaikan di planet kita, untuk kedamaian dunia, dan
untuk stabilisasi iklim, yang penting bagi semua
kehidupan di Bumi. Semua kehidupan juga tergantung
atas tindakan belas kasih Anda.
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Seluruh penduduk dunia, para hewan dan anak-anak
kita akan selamanya mengingat kepahlawanan,
perbuatan welas asih Anda, dan berdoa untuk
kehidupan Anda yang bahagia, makmur, sehat, dan
panjang umur atas nama Tuhan. Surga yang Maha
Penyayang akan merasa senang. Tuhan yang Maha
Pengasih akan mengampuni dosa-dosa kita dan
memperpanjang hidup kita, karena kita mengampuni
dan memperpanjang kehidupan sesama penghuni Bumi,
hewan penuh kasih dan baik hati.
Semoga Tuhan memberkati Anda, semua Yang Mulia
dan semua Yang Terhormat, dan memberkati misi suci
Anda dengan berlimpah, dan semoga Tuhan
memberkati dunia kita.
Amin. Terima kasih. Terima kasih, dan terima kasih.
Dalam Kasih Tuhan, terima kasih.20
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Bab 7 - Pesan Mendesak dari Maha Guru Ching Hai
untuk Semua Pemimpin dan Pemerintah Dunia

Para pemimpin dan pejabat pemerintah yang terhormat, saya
amat berterima kasih pada Anda atas semua yang telah Anda
lakukan hingga saat ini, membantu dunia kita dengan cara yang
terbaik yang Anda bisa. Saya mengucapkan terima kasih kepada
Anda semua. Ini hanyalah pengingat, karena saya tahu bahwa
Anda tahu apa yang benar untuk dilakukan. Anda harus
melindungi semuanya di bawah penjagaan Anda – sesama warga
dan sesama penghuni Bumi, yaitu, yang disebut hewan. Mereka
sama sekali tak berdaya dan memohon belas kasih dari manusia.
Faktanya adalah, TIDAK ADA PENYEMBELIHAN YANG
MANUSIAWI, tak ada namanya pembunuhan massal yang sah
kepada yang tak bersalah. DUNIA SEDANG TERBAKAR,
terancam semakin memburuk setiap saat, MANUSIA DAN
SATWA TENGAH BINASA pada tingkat yang
mengkhawatirkan. Surga dan Bumi memberikan kita wabah
dengan berbagai penyakit yang baru dan semakin aneh. Tandatanda kehancuran sudah jelas terlihat di mana-mana. TANDATANDA PERINGATAN SUDAH MENYALA KUNING

dan jelas di seluruh dunia kita! Perubahan iklim kita makin
cepat. Peternakan hewan, ikan, telur, industri susu, dll., apa pun
yang berkaitan dengan hewan, merupakan penghasil terbesar gas
metana yang mematikan yang memanaskan planet kita. Jadi,
menghentikan bisnis yang brutal, pembunuhan ini adalah cara
tercepat untuk mendinginkan Bumi kita. Anda punya kekuatan
untuk menghentikan semua ini. Anda punya hak istimewa untuk
MENERAPKAN HUKUM VEGAN, TIDAK BOLEH ADA
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LAGI BISNIS YANG BERKAITAN DENGAN
PENDERITAAN HEWAN. Tak boleh ada kesakitan,

penderitaan bagi semua makhluk, manusia dan hewan. Karena
kebaikan akan berbalas kebaikan, dan welas asih akan berbalas
welas asih. Belas kasihan akan berbalas belas kasihan dari
Surga. Belas kasihan akan mendapat rahmat dari Surga. Dan
UNDANG-UNDANG VEGAN ini ADALAH CARA
YANG PALING EFEKTIF UNTUK MENYELAMATKAN
DUNIA KITA. Jadi, jangan menghindar lagi untuk mengambil

keputusan yang tak bisa dihindarkan ini. Cukup dengan
MEMBUAT HUKUM VEGAN DAN
MENANDATANGANINYA. Sebelum terlambat bagi Anda

untuk memutuskan hal yang benar, sebelum terlambat bahkan
untuk menyesal. Sebelum lebih banyak murka Tuhan ditimpakan
kepada kita, dengan cuaca yang semakin parah, semakin banyak
wabah, teror, semakin banyak nyawa yang hilang, semakin
banyak sumber daya berharga yang lenyap, semakin banyak
bencana keuangan. Bekerjalah untuk Tuhan, dengan Tuhan.
Sehingga, Anda akan merasa ringan, murni, dan bahagia dengan
MELAKUKAN HAL YANG BENAR, SEKARANG. Buatlah
HUKUM VEGAN untuk menyelamatkan dunia kita.
BUATLAH HUKUM VEGANISME.

Ini adalah surat terbuka untuk semua pemimpin dan
pemerintah di dunia ini. Pertama-tama, saya ingin
mengucapkan terima kasih yang tulus karena Anda telah
meninggalkan kebebasan pribadi, dan bekerja tanpa
mengenal waktu, berjam-jam untuk melayani publik,
dan untuk membawa standar kehidupan warga negara
kita ke tingkat yang lebih diinginkan dalam banyak
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aspek, dengan mengorbankan kesenangan pribadi,
kesehatan, dan waktu yang berharga, ditambah sering
kali menahan kritik. Saya berterima kasih terutama
kepada para pemimpin dan menteri-menteri penting,
dan posisi tinggi lainnya di pemerintahan dunia ini, yang
telah mencoba yang terbaik untuk memerintah bangsabangsa dengan semua yang mereka bisa. Saya
membantu, dengan cara ini dan cara-cara yang tidak
terlihat. Saya mendukung Anda secara mental dan
spiritual. Dengan segenap kasih, rasa hormat, dan
harapan terbaik, saya mengirimkan surat ini lewat
tayangan untuk menjawab pertanyaan Anda, dan
mengklarifikasi sebagian dari maksud saya yang
mungkin tidak begitu jelas dalam surat-surat yang telah
saya kirim sebelumnya.
Jawaban yang terpenting, tentu saja, bahwa ini bukan
tentang bagaimana cara kita menyembelih secara
manusiawi, tapi tentang kita harusnya JANGAN
MENYEMBELIH SAMA SEKALI, tanpa toleransi terhadap
produk hewani.
Para pemimpin dan pejabat pemerintah yang
terhormat, saya amat berterima kasih pada Anda atas
semua yang telah Anda lakukan hingga saat ini,
membantu dunia kita dengan cara terbaik yang Anda
bisa, terutama posisi kepemimpinan yang lebih tinggi,
seperti raja, ratu, pangeran, putri, perdana menteri,
presiden, menteri dari berbagai departemen. Saya
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mengucapkan terima kasih semuanya. Atas nama
semua warga dunia, saya menghargai apa yang telah
Anda lakukan. Tidak mudah untuk berada dalam peran
pemimpin dan bekerja dengan begitu banyak
kepribadian, opini, dan sebagainya.
Ini hanya pengingat, karena saya tahu bahwa Anda tahu
apa yang benar untuk dilakukan. Anda tahu apa itu, ya,
karena Anda cerdas, itulah sebabnya Anda dipilih untuk
memimpin dan membantu di tempat mana pun yang
membutuhkan, siapa pun yang membutuhkan,
termasuk sesama warga, para hewan. Anda tahu apa
yang harus dilakukan. Anda tahu jauh di dalam hati
Anda apa yang harus dilakukan, apa yang benar untuk
dilakukan bagi dunia. Surga menganggap Anda
bertanggung jawab atas tugas Anda di Bumi untuk
mewakili keadilan, untuk mengurusi anak-anak Tuhan.
Dan Anda tahu akibat dari tidak melakukannya dengan
benar. Anda harus melindungi semuanya di bawah
penjagaan Anda – sesama warga dan sesama penghuni
Bumi, yaitu, yang disebut hewan. Mereka sama sekali
tak berdaya dan memohon belas kasihan dari
manusia. Saya telah menulis banyak surat kepada Anda
semua, Anda semua yang bekerja di badan
pemerintahan. Banyak dari Anda yang menjawab.
Banyak dari Anda yang memiliki beberapa pertanyaan,
semua berbeda-beda. Beberapa tidak menjawab,
mungkin karena Anda masih memerlukan waktu untuk
memikirkan hal ini. Memilukan, bukan? Karena saya
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dapat mendengar tangisan sedih hewan, jadi bagaimana
bisa Anda tidak? Anda memiliki lebih banyak
perlindungan, untuk kesehatan, dll...Warga miskin
hanya punya sedikit – ya, banyak dari mereka yang tak
mampu mendapat perlindungan yang mereka
butuhkan. Dan hewan-hewan itu sama sekali tidak
memiliki suara atau pilihan, pengacara apa pun untuk
melindungi mereka sama sekali. Semoga Surga
mengasihi kita dan hewan-hewan. Tempatkan diri Anda
di posisi mereka, begitu tak berdaya dikirim ke dalam
kebrutalan. Mungkin Anda masih merenungkannya?
Kita berterima kasih kepada Surga atas bantuan apa pun
yang diberikan kepada dunia kita dan semua makhluk di
planet ini. Amin.
Hewan, mereka memiliki jiwa, kebijaksanaan,
pengetahuan, dan bahkan kekuatan magis, yang tampak
dan tidak tampak. Terkadang kita bisa melihatnya, dan
itu luar biasa. Saya akan menceritakan salah satu
kisahnya kepada Anda. Saya tinggal di semacam daerah
pegunungan terpencil, tinggi di atas gunung. Ada
beberapa kera yang datang ke sekitar saya, menggali
beberapa umbi untuk dimakan. Dan saya telah
memberikan makanan kepada mereka. Mereka selalu
“berterima kasih”, berterima kasih kepada saya. Saya
jawab, “Berterima kasihlah kepada Surga. Saya cuma
menyampaikan hadiah itu kepada Anda. Berterima
kasihlah kepada Tuhan.” Dan setiap kali mereka melihat
saya, mereka selalu menyambut saya dengan, “Kami
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harap Anda baik-baik saja.” “Wuu! Wuu!” Itu artinya
“Semoga Anda baik-baik saja.” Dan terima kasih itu:
“EŔ” Seperti itu. Setiap kali mereka makan sesuatu,
karena saya meninggalkannya di luar, dan saya tidak
bisa selalu menunggu mereka untuk makan, jadi saya di
dalam. Dan setelah mereka menghabiskan makanan
pun, mereka menunggu. Raja dari kera-kera itu
menunggu saya untuk muncul atau di suatu tempat di
jendela dan mengatakan “EŔ!” sebelum dia pergi.
Cerita-cerita tentang hewan yang telah membantu saya
atau menunjukkan kecerdasan mereka, ada banyak,
hanya saja kami tidak punya banyak waktu untuk
menceritakan semuanya di sini. Mungkin satu lagi saja
cerita tentang laba-laba yang menyelamatkan hidup
saya. Laba-laba. Laba-laba ini sangat besar, lebih besar
dari ukuran telapak tangan saya. Hampir seukuran
telapak tangan saya yang direntangkan. Suatu malam,
sekitar jam dua pagi, saya sedang bermeditasi dan tibatiba saya terbangun. Saya ingin menulis sesuatu di buku
harian saya dan kemudian saya melihat seekor laba-laba
besar dan ini adalah kedua kalinya dia datang untuk
memperingatkan saya tentang sesuatu. Jadi, saya
bertanya, “Ada apa hari ini?” Dia mengatakan kepada
saya, “Jangan matikan lampu. Jauhi sofa.” Dan saya
berpikir, “Mengapa begitu?” Lalu saya melihat seekor
ular melata, hampir mencapai tempat saya duduk. Jadi,
tentu saja, saya menggunakan alat sejenis jala, orang
menggunakannya untuk menangkap kupu-kupu atau

H a l a m a n | 67

sesuatu dari rumah untuk membawanya keluar. Jadi,
saya menggunakan itu untuk membiarkan dia
merangkak masuk dan saya menempatkannya di luar.
Saya benar-benar bersyukur bahwa dia menyelamatkan
hidup saya hari itu karena itu adalah ular yang sangat
beracun, saya bisa tahu dari warna dan bentuk
kepalanya yang segitiga. Dan kisah tentang monyet jauh
lebih panjang tetapi saya tidak ingin terlalu banyak
bercerita tentang hewan karena suratnya panjang. Saya
mungkin akan menceritakan itu kepada yang disebut
murid-murid saya, lain kali. Dan juga, kisah tentang
tupai, dll, dll. Begitu banyak kisah tentang hewan yang
menunjukkan kecerdasan dan kebaikan mereka.
Sebenarnya, saya bertanya pada laba-laba, “Mengapa
kamu begitu baik pada saya? Ini kedua kalinya kamu
membantu saya.” Laba-laba itu mengatakan kepada
saya bahwa, “Oh, karena Anda sangat baik hati. Anda
tak pernah membunuh kami.” Saya berkata,
“Membunuh kamu? Bagaimana saya bisa berpikir
tentang itu.” Dia berkata, “Bukan hanya jenis laba-laba,
tetapi Anda menyelamatkan semua serangga dari
rumah Anda. Anda tidak pernah membunuh kami,
serangga. Jadi, kami juga harus membantu Anda.” Itu
yang dia katakan.
Hewan, mereka luar biasa. Sangat disayangkan bagi kita
karena kita tidak mempertahankan komunikasi telepati
kita, yang bersifat universal dan sangat mudah bagi
semua makhluk untuk berkomunikasi satu sama lain
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tanpa bahasa. Karena kita mempunyai begitu banyak
bahasa, dan hewan, mereka juga memiliki bahasa
mereka sendiri, sehingga akan lebih mudah bagi kita jika
kita dapat mengingat cara berkomunikasi di dalam
batin. Dan hewan, bahkan pohon, mereka membantu
saya berkali-kali, jadi saya sangat, sangat berhutang
budi kepada mereka. Baru-baru ini, karena saya sangat
banyak berpidato mengenai perdamaian untuk dunia
dan kedamaian untuk hewan, jadi tentu saja, apa pun
yang tersisa dari para bawahan negatif, mereka sangat
mengganggu saya, membuat segala jenis masalah. Jika
tidak bisa langsung ke saya, maka mereka membuat
masalah pada asisten saya, dll., atau membuat sesuatu
terjadi. Hanya membuang waktu saya, untuk
mengganggu konsentrasi saya dalam retret meditasi
saya yang intensif.
Saya masih dalam retret, tetapi Tuhan mengatakan saya
harus menulis ini untuk Anda. Dan saya tidak punya
cukup waktu untuk terus menulis kepada Anda seperti
yang pernah saya lakukan. Jadi, saya akan menyiarkan
ini. Mungkin lebih mudah bagi Anda untuk
mendengarkan, karena semuanya hanya satu jawaban:
POLA MAKAN VEGAN, DUNIA VEGAN, yang akan
menyelamatkan planet kita dan menjamin perdamaian
abadi bagi semua makhluk di Bumi. Saya kira Anda
sudah tahu apa yang harus dilakukan, saya berharap.
Saya melihat ada beberapa langkah kecil, mungil
menuju dunia vegan yang berbelas kasih. Ya, setidaknya
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banyak negara menolong negara lain yang kurang
beruntung dan sebagian masyarakat miskin di seluruh
dunia, dan saya sangat, sangat bersyukur untuk itu. Puji
syukur pada Tuhan dan terberkatilah Anda. Dunia kita
menjadi lebih baik, itu sudah pasti. TETAPI ADA SATU
LANGKAH LAGI YANG KINI HARUS KITA LAKUKAN:
LANGKAH VEGAN. Maka semua akan menjadi
sempurna, Anda akan lihat. Semua akan menjadi damai.
Semua orang akan rileks, bahagia. Lebih bahagia
daripada sekarang, lebih damai daripada sekarang.
Dunia juga akan menjadi surga.
Tapi Anda masih memikirkannya, tentang apa yang
harus dilakukan untuk membuat undang-undang vegan,
untuk memberitahu setiap orang agar menjadi vegan,
dan menjauhkan semua daging, telur, susu, ikan. Saat
saya mengatakan daging, saya juga maksudkan ikan dan
apa pun yang bergerak. Dan telur pun tidak baik untuk
kita, juga melibatkan banyak pembunuhan. Dan
beternak hewan jenis apa pun membuat perubahan
iklim planet kita semakin buruk karena metana dan
segala jenis masalah-masalah yang terkait ekonomi.
Anda tengah berpikir keras. Mungkin itu sebabnya Anda
juga berusaha keras menghindari musuh paling
mematikan bagi dunia kita. Hal yang menyebabkan
degradasi status manusia kita, yang menyebabkan
kematian, miliaran, manusia dan hewan; yang
mencederai, membunuh miliaran nyawa lainnya dan
terus berlangsung demikian setiap hari!!! Tapi tidak ada
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waktu untuk berpikir saat ini. Tolong, BERTINDAKLAH
SEGERA. Kita HARUS MENGHENTIKAN SEMUA INI. Kita
adalah ras makhluk yang beradab, ras makhluk yang
cerdas. Ini adalah abad ke-21. Banyak Guru datang dan
pergi, mengajarkan kita welas asih dan kebaikan pada
semua makhluk. Kita tidak bisa terus membantai
makhluk maupun manusia lain. Anda memiliki kekuatan
untuk menghentikan semua ini. Anda memiliki hak
istimewa untuk MENERAPKAN HUKUM VEGAN, TIDAK
BOLEH ADA LAGI BISNIS YANG TERKAIT PENDERITAAN
HEWAN. Tidak boleh ada kesakitan, penderitaan semua
makhluk, manusia dan hewan, dan UNDANG-UNDANG
HEWAN ADALAH YANG TERBAIK. UNDANG-UNDANG
PERLINDUNGAN HEWAN, artinya HUKUM VEGAN, tidak
boleh lagi melukai, menyakiti, menakuti hewan. Karena
kebaikan akan berbalas kebaikan, dan welas asih akan
berbalas welas asih. Belas kasihan akan berbalas belas
kasihan dari Surga. “Apa yang engkau tabur, itu juga
yang engkau tuai.” Alkitab menyatakan demikian.
Semua agama besar dunia menyatakan demikian. Dan
UNDANG-UNDANG VEGAN ini ADALAH CARA PALING
EFEKTIF UNTUK MENYELAMATKAN DUNIA KITA.
Karena saat ini Anda sudah mengetahui dengan baik,
dari peringatan PBB, dari laporan penelitian ilmiah,
Anda tahu, kita tahu bahwa daging, ikan, telur, susu, tes
laboratorium terhadap hewan, industri kulit; APA PUN
YANG BERKAITAN DENGAN MENYAKITI HEWAN, hewan
jinak maupun liar, ADALAH MERUSAK DUNIA KITA. Kita
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berbicara tentang segala jenis pengurangan iklim, atau
mengurangi polusi udara, TETAPI peternakan hewan,
ikan, telur, industri susu, dll., apa pun yang terkait
dengan hewan, merupakan produsen terburuk gas
metana yang mematikan yang memanaskan planet kita.
Jadi, menghentikan bisnis yang brutal, pembunuhan ini
adalah cara tercepat untuk mendinginkan Bumi kita.
Oya, ikan paus, Anda tahu, “ikan” raksasa besar yang
lembut di lautan, merekalah penyelamat dunia kita,
penyelamat oksigen. Mereka menyimpan CO2 dalam
diri mereka untuk waktu yang lama, lama, dan mereka
menghasilkan setidaknya 50% oksigen di atmosfer bagi
dunia kita. Bayangkan itu? Dan tetap saja sebagian
orang memburu mereka, untuk makanan! Membuatbuat alasan misalnya demi penelitian ilmiah. Untuk apa
kita harus melakukan penelitian terhadap ikan yang
telah ada, maksud saya, ratusan ribu tahun di dalam
lautan? Jika kita tidak menyentuh mereka, kita tidak
mengganggu mereka, Tuhan akan menjaga mereka. Ada
sebuah laporan. Saya akan membacakannya untuk
Anda, dari Dr. [Ralph] Chami, Dr. Thomas Cosimano, Dr.
Connel Fullenkamp, dan Sena Oztosun yang telah kita
tayangkan di Berita Patut Disimak baru-baru ini, di
Supreme Master Television, pada tanggal 28 Desember
2019. Untuk referensi Anda, ini dia: “Laporan Dana
Moneter Internasional menyerukan mendesaknya
konservasi paus untuk mengatasi perubahan iklim” –
bahkan! Betapa bijaknya. “Para ahli ekonomi dari
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Amerika Serikat menganalisis penelitian tentang peran
paus dalam menangkap karbon. Digambarkan dalam
publikasi ‘Keuangan & Pembangunan’ IMF, mereka
menjelaskan bahwa seekor paus dapat menyerap
sekitar 33 ton karbon selama masa hidupnya,
sementara untuk perbandingan, pohon menyerap
hingga 22 kilogram per tahun. Karbon disimpan dalam
tubuh paus dan tidak dilepaskan ke atmosfer selama
ratusan tahun, bahkan setelah dia meninggal.” Karbon
tetap di dalam tubuhnya dan tidak dilepaskan ke
atmosfer kita. Bisakah Anda membayangkan itu? Jadi,
Tuhan telah mengatur banyak penyelamat, malaikat
yang menyamar, dalam bentuk hewan, untuk menolong
kita. Secara alami, paus hidup di dalam lautan, jika dia
meninggal secara alami di lautan, maka dia tetap di
sana. “Selain itu, kegiatan paus di masa hidupnya
meningkatkan pertumbuhan fitoplankton.” Saya ulangi:
“Paus menghasilkan fitoplankton, yang menyediakan
setidaknya 50% oksigen di atmosfer dan menangkap
40% karbon dunia setiap tahun.” Empat puluh persen.
Paus menangkap 40% karbon dunia setiap tahun.
Bayangkan. Wow. Selama masa hidup mereka. Semua
paus, seperti itu. Dan itulah misi mereka. Saya ulangi:
“Paus menangkap 40% karbon dunia setiap tahun.”
Paus. Ini situs web untuk Anda kaji. Oh, saya akan
tayangkan di layar untuk Anda baca. OK?
https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2019/12/
alam-solusi-untuk-perubahan-iklim-chami.htm
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Perubahan iklim kita semakin cepat, dunia kita berada
dalam bahaya. Tetapi Anda tampaknya tetap tidak
menghasilkan apa pun, mungkin masih berpikir apa
yang harus dilakukan. Anda menyebutkan sesuatu,
tetapi bukan target utama. Kita menargetkan banyak
area lain, tetapi bukan titik utama. Persis seperti
menggaruk kaus kaki tebal, tetapi tidak menghilangkan
rasa gatalnya. Saat ini, para ilmuwan sudah
memperingatkan kita berkali-kali, banyak kali, berulang
kali, dengan bukti – bahwa vegan adalah yang terbaik,
cara paling efektif untuk mengurangi pemanasan global,
mengurangi atau menghentikan perubahan iklim,
menstabilkannya, baik untuk kita semua, manusia dan
hewan sebagai penghuni. Ya, kita hanya penghuni
rumah dunia ini. Tidak punya hak untuk merusaknya
tanpa diberi sanksi berat.
Saya hanya menuliskan ini karena kata-kata yang datang
kepada saya tidak berurutan. Saya mohon maaf. Hati
saya yang merana tidak membuat ini mudah bagi saya
untuk berkata-kata indah atau berbasa-basi. Tuhan
mendiktekan tangan saya seraya doa mengalir deras di
dalam hati saya untuk suatu DUNIA-VEGAN, agar kita
bisa mendapatkan PERDAMAIAN DUNIA yang abadi bagi
semua yang ada di Bumi! Mohon berdoalah kepada
Tuhan dan kerjakan bagian Anda. Anda bisa, Anda
memiliki kekuatan untuk memimpin warga dunia ke
jalan hidup yang benar, menyenangkan Surga dan Bumi
dan semua yang hidup. Kita semua adalah warga negara
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yang telah dewasa, jujur, takut akan Tuhan, taat pada
hukum. Jadi, tidak perlu lagi berpura-pura menyanjung.
Saya menghormati Anda, kecerdasan Anda, jadi saya
tidak akan memberitahu sesuatu yang tidak jujur dan
benar. Apalagi, kita semua transparan di mata Surga,
dan setiap hari begitu banyak penderitaan yang tak
terhitung di seluruh dunia kita, yang telah disaksikan
oleh Surga dan Bumi.
Kita semua tahu bahwa makan daging adalah
pembunuh No. 1 di dunia kita. Tapi bagi saya tampaknya
sebagian besar, beberapa pemerintah berusaha sekuat
tenaga untuk menutupi ini dengan membidik atau
mengalihkan perhatian pada sesuatu atau kegiatan lain
yang memiliki efek sangat sedikit atau nol. Kita harus
bertanya pada diri sendiri apakah kita mau berpihak
pada sisi manusia, sisi Tuhan, atau sisi sang
pembunuh??? Mohon Anda jawab sendiri dan
bertindaklah sekarang. Bertindak sesuai dengan sisi
kebaikan Tuhan, atau kita akan tercatat dalam sejarah
sebagai para pembunuh...
Karena konsekuensinya lebih berat dari gabungan
semua perang dan pembunuhan hingga saat ini. Anda
mengetahui itu karena Anda cerdas. Anda mengetahui
itu karena Anda pintar. Ya! Anda pasti pintar dalam
bertindak atau terpilih sebagai pemimpin. Di beberapa
negara Asia, para pemimpin dan pemerintah disebut
sebagai “orang tua rakyat”. Jika saya menyinggung
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Anda, saya dengan tulus meminta maaf, tetapi tetap
harus melakukannya, karena kita semua sedang berada
dalam bahaya kepunahan; hewan dan manusia, harus
bersuara karena DUNIA SEDANG TERBAKAR, terancam
semakin memburuk setiap saat, MANUSIA DAN HEWAN
TENGAH BINASA pada tingkat yang mengkhawatirkan.
Surga dan Bumi memberikan kita wabah dengan
berbagai penyakit yang baru dan semakin aneh. Tandatanda kehancuran sudah jelas terlihat di mana-mana.
TANDA-TANDA PERINGATAN SUDAH MENYALA KUNING
dan jelas di seluruh dunia kita!
Seseorang harus bersuara lebih keras. Saya harus
bersuara lebih keras. Semua pemerintah telah
menandatangani protokol mengurangi daging, tapi
masih belum melakukan langkah konkret apa pun untuk
itu. Oh! Tuhan bantulah dunia kami! Tapi mungkin
Tuhan tidak ingin mendengarkan kita lagi. Dia mungkin
telah “memalingkan muka-Nya dari doa-doa kita, karena
tanganmu sudah penuh dengan darah makhluk tak
berdosa.” Saya mengutip dari Alkitab yang banyak dari
Anda sudah mengetahuinya. Itu dari Yesaya 1:15. Tuhan
tidak ingin mendengarkan doa-doa kita lagi jika kita
tidak mengubah cara hidup kita dan membasuh tangan
kita dari dosa yang telah kita perbuat dengan
membunuh secara massal berbagai makhluk hidup lain.
Mengapa kita melakukan sesuatu yang bertentangan
dengan kehendak Tuhan? Mengapa kita melakukan
sesuatu yang melawan hati nurani kita sendiri?
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Bertentangan dengan logika dan alasan apa pun dari
suatu ras yang cerdas? Kita seharusnya merupakan
“Mahkota Ciptaan”, anak-anak Tuhan, para Budha masa
depan.
Di satu sisi, kita mengatakan bahwa kita membuat
hukum untuk melindungi hewan dari bahaya, dari
penganiayaan atau penderitaan maupun rasa takut apa
pun. Tetapi di sisi lain, kita terus membunuh mereka
secara brutal dan massal, dan memberikan begitu
banyak, penyiksaan yang tak terperikan sebelum ajal
mereka. JADI, INI ADALAH SEBUAH KONTRADIKSI YANG
TIDAK SAYA PAHAMI. Atau mungkin Anda berpikir
bahwa menjejalkan mereka ke dalam ruang sempit,
merantai, menenggelamkan mereka ke dalam tangki
disinfektan, serta memotong tenggorokan mereka
hidup-hidup, dll... adalah tindakan kebajikan dan
perlindungan? Apakah itu semua adalah tindakan
kebajikan dan perlindungan? Dan apakah itu adalah
hukum yang dapat dibenarkan, betulkah? Faktanya
adalah, TIDAK ADA PENYEMBELIHAN MANUSIAWI, tak
ada yang namanya pembunuhan massal yang sah pada
yang tak bersalah. Mereka tidak membahayakan kita
sama sekali. Mereka tidak berbuat kejahatan apa pun.
Itu tidak adil. Itu bukanlah keadilan. Mohon pikirkan itu
dan berpikirlah dengan cepat. Jadi, kita harus bertindak
sebaliknya. Mohon DEKLARASIKAN HUKUM VEGAN,
SEKARANG. TIDAK BOLEH ADA PRODUK DARI
PENDERITAAN HEWAN dalam bentuk apa pun. Sangat
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sederhana, sangat sederhana. Semua orang, mulai
sekarang, singkirkan saja potongan daging dengan
tetesan darah itu, dari makhluk hidup apa pun yang
berasal dari daging atau produk itu. Kita larang saja itu
semua. BUATLAH HUKUM VEGAN DAN TANDA TANGANI
ITU. Larang semua tindakan yang menyebabkan
penderitaan hewan, larang itu semua jika kita ingin
menebus dosa kita sendiri dan menyelamatkan planet
kita. Tuhan akan semakin memberkati kita. Dia sudah
berkata, “Dia tidak menginginkan korban hewan apa
pun bahkan untuk diri-Nya,” sebagaimana disebutkan di
Alkitab. “Jangan bawakan Aku korban apa pun lagi.
Jangan bawakan Aku korban hewan apa pun lagi.” Ya.
Itu disebutkan di suatu tempat juga di dalam Alkitab.
“Jika kamu menadahkan tanganmu ke atas untuk
berdoa, Aku akan memalingkan muka-Ku, bahkan
sekalipun kamu berkali-kali berdoa, Aku tidak akan
mendengarkan, sebab tanganmu penuh dengan darah
dari korban tak berdosa.” Mereka adalah korban.
Saya memakai pita putih ini. Ini adalah suatu tradisi
Asia. Ini adalah tanda sedang berkabung. Mohon
berkabunglah dengan saya. Mohon berdoa untuk semua
jiwa yang tak berdosa, yang bersedih, yang telah
menderita sejak berkalpa-kalpa tak terhitung, ribuan
tahun tak terhitung di tangan para manusia, perang dan
penyembelihan demi makanan, dll, dan berdoalah
untuk membebaskan mereka. Berdoalah untuk
kebebasan mereka dari kesedihan, nestapa, kebencian.
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Biarkan mereka beristirahat dengan tenang di Surga
yang tinggi. Jika Tuhan tidak ingin korban hewan apa
pun untuk diri-Nya, bagaimana mungkin Dia ingin kita
membunuh mereka dan memakan daging mereka? Jadi,
jangan menghindar lagi untuk mengambil keputusan
yang tidak bisa terhindarkan ini. Sekarang ini, kita sudah
memiliki begitu banyak makanan vegan enak dimanamana. Sehat, bahagia bagi semua, baik bagi manusia
maupun lainnya. Semakin cepat kita membuat UndangUndang Vegan ini, semakin baik bagi hati nurani kita,
untuk kita semua di planet ini; agar kita juga bisa
terhindar dari hukuman. Jadi, bertindaklah sesuai sifat
bawaan Anda yang pengasih. Oh, sesama manusia yang
baik, Tuhan telah memberikan Anda kekuasaan untuk
menjaga dunia kita. Apa yang Anda lakukan dengannya?
Mohon bertindaklah sekarang dan selamatkanlah dunia
kita. Cukup dengan MEMBUAT HUKUM VEGAN DAN
MENANDATANGANINYA. Sebelum terlambat bagi Anda
untuk memutuskan hal yang benar, sebelum terlambat
bahkan untuk menyesal. Sebelum lebih banyak murka
Tuhan ditimpakan kepada kita, dengan cuaca yang
semakin parah, semakin banyak wabah, teror, semakin
banyak nyawa yang hilang, semakin banyak sumber
daya berharga yang lenyap, semakin banyak bencana
keuangan. Raja Daud pada zaman dulu pernah keliru
membunuh satu orang saja, tetapi warganya mendapat
hukuman dengan wabah selama tiga hari. Di zaman kita,
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kita mendapat seperti wabah abadi, satu demi satu, ke
mana kita bisa melarikan diri?
Epidemi/Pandemi Fatal yang Awalnya Ditularkan karena
Makan Hewan
HIV / AIDS – ditularkan oleh simpanse
Varian Penyakit Creutzfeldt-Jakob (Penyakit Sapi Gila) –
ditularkan oleh sapi
H5N1 Flu Burung – ditularkan oleh ayam, angsa
SARS (Sindrom Pernapasan Akut Berat) ditularkan oleh
musang
H1N1 Flu Babi (Penyakit Babi) – ditularkan oleh babi
MERS (Sindrom Pernapasan Timur Tengah) – ditularkan
oleh unta
Ebola – ditularkan oleh kelelawar
COVID-19 – ditularkan dari kelelawar ke trenggiling
Semua penyakit ini ditularkan DARI HEWAN KE
MANUSIA
Ke mana lagi kita bisa pindah? Kita hanya memiliki satu
planet. Ditambah, kebakaran hutan yang ganas, angin
topan, gempa bumi, tsunami, dll... tanpa henti. Surga
dan Bumi telah terguncang hingga ke intinya, melihat
kekejaman yang kita lakukan pada sesama manusia dan
hewan penghuni Bumi. Jadi, segala macam bencana
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tidak bisa dihindari. Dengan wabah terbaru Wuhan,
jumlah kematian massal masih terus meningkat, jutaan
orang dikarantina. Meskipun jumlah kematian dan yang
dikarantina diminimalkan oleh beberapa pemerintahan,
karena takut membuat publik khawatir, takut akan
dampaknya terhadap ekonomi! Saya yakin Anda semua
tahu. Tolong buka mata Anda, tolong buka pikiran Anda,
buka hati Anda, lihatlah kenyataan di sekitar Anda.
Gunakan posisi kekuasaan Anda yang istimewa yang
diberikan Tuhan pada Anda untuk menegakkan yang
benar bagi dunia kita. Anda ditempatkan di posisi tinggi
ini untuk menjaga semua orang di planet ini, untuk
memperbaikinya, untuk menjadi pelayan yang baik di
Bumi. Jadi, tolong jangan buang waktu Anda dan berkat
Tuhan lagi. Lakukan sekarang, ubah sekarang, jangan
berpikir lebih lama lagi sebelum segalanya menjadi
semakin tidak terkendali. Sebelum bencana menimpa
kita secara tiba-tiba dan kita tak punya waktu bereaksi.
Doa saya menyertai Anda, doa rekan-rekan kita yang
penuh kasih menyertai Anda. Bekerja untuk Tuhan,
bersama Tuhan. Anda akan menjadi lebih kuat, lebih
bahagia, dan merasa lebih lega, dalam tubuh, pikiran,
dan jiwa, karena beban rasa bersalah di dalam hati
Anda, akan menghilang. Jadi, Anda akan merasa ringan,
murni, dan bahagia dengan MELAKUKAN HAL YANG
BENAR, SEKARANG. Buat HUKUM VEGAN untuk
menyelamatkan dunia kita. BUAT HUKUM VEGANISME.
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Tuhan tidak menginginkan penderitaan apa pun bagi
makhluk mana pun. Bukan darah, daging hewan, atau
makhluk lain apa pun. Bahkan sunat pun tidak. Untuk
apa? Apa gunanya bagi Tuhan dengan menjadikan bayi
malang tak berdaya menderita dan mati? Hanya
beberapa hari umurnya dan harus menderita dan mati
dalam jumlah yang tak terhitung sejak praktik ini
dimulai, karena efek samping yang terkait. Pendarahan
atau infeksi. Bayangkan kesedihan orang tua. Bayangkan
bagaimana perasaan Tuhan? Kita juga membuat Tuhan
menderita. Karena Tuhan menciptakan kita menurut
gambar dan rupa-Nya. Kita adalah anak-anak Allah.
Ketika sang anak menderita, Tuhan menderita. Tuhan
berkata kepada saya, ini sama sekali bukan
keinginannya-Nya. Setan sang iblis yang memakai namaNya untuk mencelakai orang-orang beriman yang
berhati murni, tetapi rentan. Untuk menjebak mereka
ke dalam penderitaan lebih lanjut, untuk membunuh
lebih banyak ahli waris, ahli waris laki-laki, yang dapat
membuat negara mereka kuat, membuat orang
bertambah banyak, dan makmur. Pikirkanlah, Tuhan
macam apa yang ingin menimbulkan rasa sakit pada
bayi malang tak berdosa, tak berdaya, dan pada anakanak, atau bahkan pria dewasa, untuk apa? Apa karena
Tuhan ingin menimbulkan kekawatiran dan rasa sakit
pada orang tua mereka? Mereka juga anak-anak-Nya.
Bahkan hati saya, meskipun mereka bukan anak-anak
saya, saya bukan orang tua mereka, tetapi hati saya

H a l a m a n | 82

merasa duka yang mendalam atas kesedihan dan
kesakitan mereka, khususnya bayi-bayi malang dan tak
berdaya, bagaimana mungkin Tuhan Yang Maha
Pengasih tahan melihatnya, apalagi Dia
memerintahkannya!? Dalam nama Tuhan, yang maha
adil dan maha rahim, saya mohon pengampunan dari
semua makhluk tak berdosa yang tak terhitung
jumlahnya yang disiksa dan dibantai oleh manusia sejak
dahulu kala. Sengaja atau tidak disengaja. Sekarang
abad ke-21, kita harus lebih beradab. Kita harus
menghentikan tradisi kekerasan yang keji. Kita harus
berhenti melukai bayi, hewan dan manusia yang tak
berdosa. Setan sang iblislah yang memulai segala
sesuatu yang membuat para makhluk menderita. Itu
adalah gaya nerakanya. Dia adalah Neraka, tentu saja,
lambang penderitaan, kesedihan, kesakitan,
kesengsaraan, dan apa pun yang tidak baik, yang
negatif, yang gelap dan menyebabkan rasa sakit. Jadi,
tolong selamatkan bayi dan anak-anak Anda yang tak
berdosa. Saya akan beritahu Anda mengapa iblis ingin
bayi laki-laki, atau anak-anak laki-laki, atau laki-laki
menderita. Saya akan memberitahu Anda mengapa.
Tuhan memberitahu saya hal ini, itu bukan dari Tuhan
yang berbelas kasih. Itu berasal dari iblis yang bengis,
bawahan dari Setan. Mereka suka makan daging siapa
saja yang mati dalam perang dan konflik serta
penderitaan, dan semacamnya. Baru-baru ini, saya tidak
tahan lagi, mereka juga amat mengganggu saya. Jadi,
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80% dari iblis-iblis ini sudah diseret ke dalam neraka
oleh Dewa-Dewi Pelindung Alam Semesta Asal. Karena
iblis-iblis semacam ini, mereka mungkin bukan Setan itu
sendiri, tetapi mereka bekerja untuk Setan, dan mereka
mencoba untuk selalu menghasut kebencian di antara
manusia, dan di antara manusia dengan hewan, atau di
antara hewan, di antara semua makhluk, untuk
menikmati kobaran energinya. Mereka hidup dari itu,
dan mereka menikmati penderitaan para makhluk, juga
daging mati. Mereka memberitahu saya. Iblis-iblis (atau
roh-roh) bengis itu bahkan memberitahu saya agar
jangan menciptakan kedamaian di Bumi karena mereka
tidak memiliki apa pun untuk dimakan. Saya berkata,
“Saya tidak dapat mengabulkan keinginan kalian. Kalian
hanya bisa mengikuti saya, pulang ke rumah, pergi ke
Surga. Itu saja yang bisa saya janjikan kepada kalian.
Saya tidak bisa terus membiarkan orang-orang atau
hewan-hewan menderita di planet ini. Cukup. Sudah
terlalu banyak!” Mereka bilang mereka tidak bisa makan
yang lainnya. Saya tanya mereka, “Tidak bisakah kalian
makan hewan yang mati alami atau mayat lain, seperti
mayat yang ditinggalkan atau semacamnya?” Mereka
berkata tidak bisa karena energinya berbeda. Mereka
perlu memakan jenis daging yang mengandung
penderitaan, kebencian, kesedihan, atau ketakutan,
daging dari makhluk yang mengalami teror yang
tertinggal di dalam mayat, karena setiap daging
memiliki energi yang berbeda, mereka tidak bisa makan.
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Saya berkata, “Kalian harus berubah, saya tidak bisa
terus membiarkan kalian menciptakan perang hanya
supaya kalian dapat makan sesuatu.” Mereka
mengatakan bahkan hanya sepotong kecil dari daging
yang memiliki energi menderita, ketakutan ini, mereka
bisa terpuaskan untuk waktu yang lama. Saya berkata,
“Bagaimana pun, saya tidak bisa membenarkan
permintaan ini, saya tidak bisa memaafkan praktik ini.
Saya mengasihi manusia, hewan. Semua jiwa itu
awalnya tak berdosa sampai mereka terperangkap
masuk ke planet ini secara kebetulan. Saya tidak akan
membiarkan mereka menderita lagi. Jadi, yang terbaik
adalah kalian ikut saya, pulang ke rumah.” Beberapa
mengikuti, tapi jumlahnya sangat sedikit. Sebenarnya
hingga hari ini, 82% dari iblis-iblis ini sudah diseret ke
dalam neraka. Saya punya alasan melakukan itu, karena
mereka mengganggu saya.
Tolong selamatkan anak-anak Anda yang berharga.
Anda dapat melihat tidak ada gunanya membuat
mereka menderita dan bahkan mati, dalam banyak
kasus. Di Amerika dilaporkan bahwa setidaknya ada 100
bayi meninggal setiap tahun, akibat efek samping yang
berkaitan dengan sunat. Jumlahnya bisa lebih, tapi
beberapa orang tua tidak melaporkan. Anda bisa
mengerti apa sebabnya. Mereka terlalu sedih bahkan
untuk memikirkan pelaporan atau mereka bahkan tidak
ingin membicarakannya. Tetapi lihatlah sejarahnya dan
Anda tidak dapat melihat apa pun yang baik dari
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pemujaan pada “dewa” yang sadis seperti itu. Itu tidak
mungkin Tuhan. Tuhan itu penyayang, pengasih,
bermurah hati. Ia menciptakan manusia menurut rupaNya sendiri. Bagaimana mungkin Ia ingin anak-anak-Nya
menderita? Itu tidak logis. Anda cerdas, Anda paham.
Jadi, ingatlah kembali. Lihatlah sekitar, tidak ada hal
baik yang dihasilkan dari menyembah iblis yang sadis
seperti itu. Hanya perang tiada akhir, penderitaan
massal, tewasnya anak-anak dan bayi tak berdosa dalam
jumlah besar. Dan bahkan beberapa puluh tahun lalu.
Anda ingat, Anda tahu itu. Anda tahu holokaus. Tolong
hentikan itu. Tolong berhentilah menyiksa bayi-bayi dan
anak-anak Anda, atau dan diri Anda sendiri, atau dan
teman-teman Anda. Sadarlah. Sadarlah, sadarlah. Tidak
ada Tuhan seperti itu yang membuat bayi-bayi
menderita. Bayi Anda sangat berharga bagi Anda dan
Tuhan mengetahui itu. Tuhan tidak ingin menyiksa Anda
secara mental, fisik, atau bayi-bayi Anda. Untuk apa? Ia
tahu konsekuensinya, setidaknya, itu sangat
menyakitkan. Jika kita memotong sedikit jari kita, kita
sudah merasa sudah sangat sakit. Bagaimana seorang
bayi bisa tahan? Saya minta maaf jika saya melakukan
sesuatu yang menyinggung Anda, tapi hati saya... saya
merasa seperti mendidih. Saya merasa... Saya merasa
ada sesuatu yang mendidih. Memikirkan bayi-bayi ini,
dan membayangkan bagaimana perasaan mereka saat
dilahirkan tanpa daya. Hanya bayi, baru berumur
beberapa hari, ya Tuhan. TOLONG HENTIKAN ITU! Jika
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tidak, Tuhan akan menghukum Anda lebih banyak lagi.
Hanya para iblis, mereka ingin melemahkan bangsa
Anda, tidak bisakah Anda memahaminya? Karena bayi
laki-laki, atau anak laki-laki, atau laki-laki dewasa adalah
masa depan kita, khususnya anak bayi (saya tidak bisa
membaca) terutama bayi laki-laki, dan anak laki-laki,
mereka adalah Rabi masa depan, mereka adalah
presiden masa depan, mereka pembela masa depan
negara Anda. Jadi, iblis ingin menyakiti mereka,
membunuh mereka. Sehingga, negara Anda melemah.
Makin sedikit laki-laki membantu memperkuat bangsa
dan melakukan banyak pekerjaan untuk masyarakat,
untuk negara Anda. Bisakah Anda memahami itu? Saya
mengatakan yang sebenarnya. Atas alasan apa saya
melakukan ini? Membahayakan diri saya sendiri, untuk
menyinggung Anda? Iblis ada di mana-mana. Mereka
bisa menjelma sebagai manusia, mereka akan terlihat
bermartabat dan memberitahu Anda bahwa mereka
adalah dewa atau mereka adalah orang suci.
Ingatlah kisah Salomo. Dia pernah berada di
pengasingan selama tiga tahun dan para iblis
mengambil alih takhtanya dan rumah tangganya,
negaranya, dan dia melakukan amat banyak perbuatan
menjijikkan, keji, dan orang-orang mengira itu adalah
Salomo yang melakukannya, tetapi ternyata bukan.
Salomo diasingkan selama tiga tahun penuh, sampai dia
kembali. Dan para iblis diusir. Dan Yesus, ketika Dia
sedang bermeditasi di padang gurun, iblis juga datang

H a l a m a n | 87

dan mencobai Dia. Dia berjanji, dia menyuap-Nya
dengan seluruh dunia sebagai hadiah jika Yesus sujud
menyembah Setan. Lalu apa yang Yesus katakan?
“Enyahlah”, yang berarti menyingkirlah! Sang Buddha
juga melakukan hal yang sama ketika para iblis datang
mencobai-Nya. Tapi, dalam keadaan pikirannya yang
rentan dan imannya yang sangat polos, seseorang
mungkin salah mendengarnya, atau terjemahannya
salah? Berpikir itu suara Tuhan. Karena itu, Tuhan
mengutus para Rasul untuk mengoreksi, untuk
menghapus perintah yang bukan perintah-Nya, sehingga
Rasul lain datang mengatakan bahwa Dia tidak
menginginkan daging hewan, bahkan daging dan darah
hewan, bagaimana mungkin Dia malah ingin menyakiti
anak-anak? Dia sangat mengasihi hewan, Dia tidak ingin
mereka menderita, bagaimana mungkin Dia ingin anakanak Anda, bayi-bayi Anda menderita, bahkan terancam
kematian. Pikirkan tentang itu, oke?
Penerjemahan yang salah telah menelan nyawa jutaan
atau miliaran nyawa orang yang tak berdosa. Sebagai
contoh, di India, pada masa lalu, dalam Rigveda 10.18.7,
dinyatakan bahwa janda yang suaminya meninggal,
disarankan untuk melanjutkan hidup mereka. Kata
“agre” berarti “lanjutkan”. Tetapi, “agre” salah
diterjemahkan dan disalahartikan menjadi “agne”, yang
berarti api. Maka, nyanyian pujian itu menjadi: “Biarkan
istri-istri ini pertama-tama masuk ke dalam onggokan
kayu api. Dan demikian, himne itu menjadi: ”Biarkan
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istri-istri ini pertama-tama melangkah ke dalam
tumpukan kayu, tanpa air mata, tanpa penderitaan apa
pun, dan berhiaskan dengan baik.” Jadi, “majulah”, alihalih “masuk api”. Keduanya adalah definisi yang sama
sekali berbeda. Banyak wanita terpaksa mati di dalam
tumpukan kayu api, api yang membakar orang mati. Jika
suaminya sudah meninggal dan mereka membakarnya,
dia harus dibakar bersamanya. Jadi, banyak wanita di
masa lalu dipaksa untuk dibakar bersama suami mereka
di dalam api, alih-alih bergerak maju dalam kehidupan
mereka, sebagaimana arti kata “agre”. Jadi, ini
mengerikan. Dan juga dalam Atharvaveda 18.3.1, ini
adalah salah satu mantra Veda yang paling banyak
dikutip, yang mendukung seorang wanita untuk dibakar
bersama suaminya ketika suaminya meninggal:
“Memilih dunia suaminya, hai manusia, wanita ini
membaringkan dirinya di samping tubuh tak bernyawa
itu. Menjaga dengan setia kebiasaan kuno.
Dianugerahkan di sini kekayaan dan keturunan.”
Kesalahan penafsiran tersebut muncul dari “memilih
dunia suaminya”, yang dipahami sebagai istri yang
disarankan untuk bergabung dengan suaminya yang
sudah meninggal di akhirat, di alam berikutnya. Jadi, dia
harus membakar dirinya sendiri di tumpukan kayu api
pemakaman suaminya. Sejak tahun 1829, praktik
membakar janda hidup-hidup bersama suaminya
dilarang di India. Tapi tetap saja itu terjadi pada
beberapa kesempatan yang jarang karena itu dianggap
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oleh sebagian umat Hindu sebagai bentuk tertinggi dari
pengabdian dan pengorbanan wanita.
Jadi, Anda lihat, kesalahan penerjemahan bisa
membunuh dan dengan sangat buruk, dan membunuh
orang yang tidak bersalah. Kita harus berhati-hati
dengan apa yang kita yakini dan apa yang kita ikuti,
karena kita harus mendengarkan logika, alasan yang
cerdas, jika kita ingin mengikuti kehendak Tuhan.
Sebagai contoh saja, karena di sini ada pernyataan yang
berlawanan dalam Veda yang sama. Atharvaveda
18.3.2, dinyatakan bahwa: “Bangkitlah, datanglah ke
dunia kehidupan, Hai wanita: datanglah, di sebelah
tempatmu berbaring, dia tak bernyawa.” Jadi, mantra
ini menunjukkan bahwa wanita harus bangkit dari
samping mayat suaminya dan melanjutkan hidup di
dunia ini. Juga, dalam Weda, dibicarakan tentang
pernikahan kembali janda. Jadi, penafsiran yang salah
dapat membunuh banyak orang tak berdosa. Itu yang
saya maksud, bisa jadi orang salah dengar atau salah
menerjemahkan. Tolong, selamatkan bayi Anda,
selamatkan anak-anak Anda, selamatkan kaum pria
Anda. Biarkan mereka hidup. Biarkan mereka utuh dan
sehat dan sejahtera. Tuhan menciptakan mereka
sempurna. Kita tidak dapat menganiaya atau
mengurangi bagian tubuhnya. Itu akan bertentangan
dengan kehendak Tuhan.
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Jadi, demi kebaikan, akal sehat, moralitas, reputasi, dan
kehormatan Anda sendiri, mohon lakukanlah satusatunya hal yang benar sekarang untuk MENSAHKAN
HUKUM VEGAN. JANGAN ADA LAGI PEMBUNUHAN
MAKHLUK YANG TAK BERSALAH, PADA HEWAN ATAU
MANUSIA YANG TIDAK BERDOSA. Dan omong-omong,
kepada semua warga di planet ini, mohon dukunglah
pemerintah Anda untuk mengesahkan UNDANGUNDANG VEGAN sehingga hewan tidak perlu menderita
lagi. Lindungilah anak-anak Anda. Tuhan tidak ingin
menyakiti mereka. Tuhan ingin mengasihi, melindungi
mereka, sehingga dapat tumbuh menjadi rabi yang baik,
pendeta yang baik, biksu yang baik, presiden yang baik,
pemimpin yang baik, atau tenaga kerja yang kuat untuk
negara Anda, untuk keluarga Anda. Itulah Tuhan yang
sebenarnya. Seperti itulah Tuhan yang saya tahu. Maha
pengampun. Jika Anda bertobat, Anda akan diampuni.
Saya berjanji, dengan kehormatan apa pun yang saya
miliki. Percayalah kepada saya. Tuhan maha pengasih,
maha pengampun. Berbaliklah, lakukan hal yang benar.
Bertobatlah. Tuhan akan mengampuni Anda, 100%.
Itulah Tuhan yang sebenarnya, sangat memperhatikan
kesejahteraan Anda. Tidak mungkin ada Tuhan yang
ingin makan daging hewan dan minum darah hewan
dan melukai bayi dan anak-anak. Terutama laki-laki,
yang diandalkan oleh setiap negara dan keluarga untuk
kekuatan mereka, perlindungan mereka, atau apa pun
yang membutuhkan kekuatan, dan kepahlawanan, serta
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idealisme. Jadi, kita tidak boleh melukai bayi laki-laki,
atau anak laki-laki, laki-laki apa pun. Kita membutuhkan
mereka. Juga ada kebiasaan atau tradisi jahat lainnya di
suatu tempat yang bahkan menganiaya perempuan,
situasinya serupa. Menyunat organ perempuan dan
membuat mereka menderita, mengalami pendarahan,
terinfeksi, dan juga kematian. Umumnya dilakukan
tanpa anestesi. Bisakah Anda bayangkan? Bisakah Anda
bayangkan diri Anda berada dalam situasi itu? Dengan
tidak berdaya mengalami kesedihan menyakitkan
seperti itu.
Hentikan semua ini. Anda, para pemerintah yang
bijaksana, Anda punya kekuasaan, hentikan semua
takhayul yang biadab ini. Anda punya pendidikan yang
cukup dan punya kekuasaan yang cukup untuk
menghentikan semua ini. Kalau tidak, Tuhan tidak akan
mengampuni kita, tidak selamanya. Tuhan tidak bisa
bersabar selamanya melihat kita mencelakai sesama
penghuni Bumi kita lainnya. Tapi, jika kita berhenti, kita
bertobat, Tuhan akan segera mengampuni dan
melupakan dan kita semua akan menikmati hidup ini
dalam kelimpahan, kebahagiaan, dan pergi ke Surga
saat kita meninggalkan dunia ini. Saya berjanji. Surga
adalah saksi saya, Tuhan adalah saksi saya. Planet ini
mungkin akan tetap ada, dunia mungkin terus berlanjut,
tapi mereka yang mengabaikan hati nurani mereka dan
hidup dari penderitaan makhluk tak bersalah lainnya,
seperti penyembelihan hewan, mereka tak akan
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terhindar dari penghakiman. Jadi, bertindaklah
berdasarkan hakikat bawaan Anda yang pengasih.
Pemerintah dunia dan warga dunia, bekerjasamalah
secara serempak untuk menjadikan dunia kita tempat
tinggal yang menyenangkan. Untuk meninggalkan
planet yang lebih baik untuk anak-anak kita. Semoga
Tuhan tetap bersama Anda. Semoga Tuhan memberkati
keputusan HUKUM VEGAN Anda. Jadilah orang yang
berani, heroik, benar, berbudi luhur, tak kenal takut
dalam misi dan perlindungan Tuhan. Anda semua, para
pemimpin, pemerintah dan sesama warga dunia, tolong,
hentikan pembunuhan hewan, bayi, atau orang yang
tidak bersalah. Surga akan membantu Anda. Buat
HUKUM VEGAN, SAHKAN ITU, dan benar-benar
jalankan. ITULAH HAL YANG BENAR untuk dilakukan
semua pemerintah, semua pemimpin, dan semua warga
di dunia ini. Itulah satu-satunya prioritas saat ini jika kita
ingin dunia tetap ada dan berkondisi baik, dan JIKA KITA
MAU MENGHINDARI HUKUMAN API NERAKA. Saya
berterima kasih kepada Anda semua. Para makhluk di
dunia ini berterima kasih kepada Anda semua. Sekali
lagi, cukup LAKUKAN HAL YANG BENAR. BUAT HUKUM
VEGAN, SAHKAN ITU. Benar-benar terapkan, benarbenar dijalankan. Benar-benar menjadi vegan. ITULAH
HAL YANG BENAR dan itu saja yang harus Anda lakukan.
Lainnya akan baik dengan sendirinya. Akan ada
kebajikan, kerahiman, belas kasih, kebahagiaan di
seluruh planet kita jika Anda melakukan itu. Dengan
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segenap kasih saya, harapan terbaik, dan Tuhan
memberkati. Terima kasih sekali lagi. Anda memahami
semuanya. Tolong lakukan saja. Hanya satu tindakan
benar, UNDANG-UNDANG VEGAN dan GAYA HIDUP
VEGAN. Terima kasih. Semoga Tuhan tetap memberkati
dunia kita. Semoga Tuhan tetap bersama kita semua.21
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Bab 8 - Kata-Kata Motivasi dari Guru

Karena pola makan vegan membawa atmosfer yang suci
dan protektif, atmosfer penuh kasih ke dalam planet
kita, ke dalam lingkungan sekitar kita, dan energi itu
akan melindungi kita. Ini mungkin sesuatu yang tidak
bisa kita buktikan, tetapi itu sangat logis. Apa pun yang
kita lakukan akan mempengaruhi kita. Jadi, menjadi
vegan, yang artinya berwelas asih terhadap hewan, dan
ingatlah bahwa kita ingin menyelamatkan planet ini
dengan menjadi vegan, itu artinya sangat berbelas kasih
karena kita ingin menyelamatkan planet.
Berapa miliar triliun makhluk di planet ini termasuk
manusia dan hewan? Karena itu, jika kita memiliki ide
ini di kepala kita, kita sangat berbelas kasih dan dengan
berbelas kasih itulah, energi di sekitar Anda menjadi
besar dan sangat, sangat baik bagi semua di sekitar
Anda. Dan jika semua orang di planet ini memiliki energi
yang sangat baik yang mengelilingi mereka, maka planet
itu menjadi Surga lagi. Dan ia tidak hanya diselamatkan,
Bumi akan jauh lebih baik dari sekarang; lebih indah,
lebih berlimpah dan semuanya, setiap keinginan akan
menjadi kenyataan.
Ya ampun, saya berharap semua orang mengerti apa
yang saya bicarakan. Terima kasih. Anda lihat, energi
adalah sesuatu yang tidak bisa kita buktikan, tapi kita
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bisa merasakannya. Sebagai contoh, misalkan Anda
memiliki pasangan yang penuh kasih kepada Anda, yang
selalu bersama Anda, dan suatu hari kalian berdebat.
Hari itu, meskipun Anda tidak berbicara satu sama lain
atau tidak melempar buku ke satu sama lain, Anda
merasa tidak enak, karena energi di rumah tidak damai,
tidak penuh kasih, tidak harmonis dan kooperatif.
Jadi, itulah energi, meskipun kita tidak bisa
membuktikan itu. Mungkin kita bisa, para ilmuwan telah
menemukan banyak hal tentang energi manusia. Ketika
seseorang marah, mereka bisa merasakan energi
mengalir ke arah yang rendah, dan ketika Anda senang,
mereka dapat mengukur energi, lebih berbelas kasih
dan lebih bermanfaat.
Jadi, energi yang kita ciptakan dengan mengasihi hewan
dan dengan keinginan untuk menyelamatkan planet ini
sangat besar, dan itu akan mempengaruhi Anda dan
semua orang di sekitarnya. Jadi, secara logis, pola
makan vegan adalah perlindungan yang kita butuhkan.
Kita membutuhkan energi pelindung ini.22
Milikilah kasih yang besar. Besar, besar, besar! Lebih
besar, lebih baik. Cintailah semua yang Anda temui di
sekitar Anda.
Kita tidak akan rugi apa pun. Ganti saja sepotong
bangkai hewan yang mati itu dengan protein yang
terbuat dari nabati yang sehat dan enak. Jadilah vegan,
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ciptakan perdamaian. Itu saja yang harus kita lakukan,
dan cinta kasih. Kasihilah sebanyak yang Anda mau,
jangan menciptakan peperangan. Terima kasih banyak.
Tuhan memberkati kita semua.2
Kita adalah belas kasih. Kita adalah penyayang, kita
peduli. Jadi, kita hanya ditipu. Kita telah menerima
informasi salah sampai sekarang, jadi kita tidak
mengetahuinya. Menjadi vegan di seluruh dunia adalah
kemajuan welas asih yang akan mengangkat dan
menyatukan semua budaya, membawa ketenangan baik
bagi manusia dan hewan.
Kedamaian batin yang datang dari menggantikan
pembunuhan dengan menghormati semua kehidupan
akan menyebar seperti gelombang melintasi seluruh
planet, mengangkat hati manusia, dan menciptakan
Eden yang harmonis di Bumi. Ini akan membawa kita
semua ke Zaman Emas yang abadi.19
Hakikat kita adalah cinta kasih dan welas asih, seperti
yang diajarkan Buddha pada kita. Kita telah disesatkan
kehidupan demi kehidupan oleh ketidaktahuan kita
sendiri, dan kegelapan dari alam ini telah memberikan
tekanan pada kita sehingga kita semakin lupa. Jadi, tidak
pernah saya menyalahkan manusia karena lupa untuk
mengasihi diri mereka sendiri, satwa, atau melupakan
siapa sebenarnya mereka — yaitu, kasih.
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Manusia adalah perwujudan cinta kasih. Tapi ini saatnya
untuk mengingat lagi, atau kalau tidak, kita menghadapi
kepunahan akibat tangan kita sendiri. Satu cara untuk
mulai mengasihi hewan adalah dengan memahami apa
yang mereka alami. Pergi lihatlah rumah jagal, pergi
lihatlah pembunuhan kambing, kuda atau domba, atau
ayam, babi, atau saksikanlah di televisi atau video,
untuk mengetahui kengerian, ketakutan, derita
sebenarnya yang ada di balik sepotong daging yang
dibungkus dengan menarik itu. Jika seseorang
mengetahui hal yang sebenarnya mengenai teror
seperti di neraka yang dirasakan hewan ini, akan sulit
untuk menelan potongan daging mereka itu.
Anda bertanya, bagaimana kita dapat meningkatkan
kualitas kasih kita? Saya menyebutnya LQ. Kita manusia
memiliki banyak Q: IQ, LQ, GQ (Kualitas Tuhan) juga.
Hewan dan manusia sama-sama memiliki Kualitas Kasih
ini (LQ), dan untungnya, manusia lebih istimewa karena
kita dapat meningkatkan Kualitas Kasih kita dengan
melatih Kasih, seperti otot. Jadi, tanpa mengubah
jadwal normal kita sama sekali, kita bisa cukup
melenturkan dan membangun otot kasih kita saat
sarapan, makan siang, dan makan malam; tidak perlu
olahraga.
Jadilah vegan untuk menunjukkan Kasih, juga, kepada
keluarga Anda, hewan peliharaan Anda, teman-teman
Anda, dan musuh-musuh Anda, dan sampaikan Kasih ini
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kepada semua penghuni dunia pada umumnya. Bahkan
kepada pohon, tanaman, bunga, batu, kerikil. Hanya
dengan menjadi vegan saja, secara otomatis setelah
beberapa hari atau beberapa minggu, Anda akan
merasakan sesuatu yang berubah dalam diri Anda. Sifat
cinta kasih Anda sendiri akan mengalir dengan mudah
seperti mata air, mata air Kasih. Anda akan lebih bisa
menerima Kasih dan berkah dari matahari, bulan,
bintang-bintang, dari semua alam dan sesama penghuni
Bumi. Dan hewan akan tiba-tiba, sungguh, terlihat
seperti teman dan tetangga – jadi cantik, ramah, cerdas,
dan penyayang.
Maka sangat mudah bagi Anda untuk mengasihi
mereka, dan sangat sulit untuk bermimpi menyakiti
mereka lagi, bahkan secara tidak langsung, atau
memakan daging mereka yang menderita.23
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Bab 9 - Berdoa untuk Dunia Vegan
Kita berdoa bersama. Bahkan jika Anda tidak bisa
menjadi vegan sekarang, berdoalah agar segera
bisa. Berdoalah untuk Dunia Vegan. Silakan bergabung
dengan kami setiap hari dari pukul 8 hingga 9 malam
WIB, untuk berdoa dan atau bermeditasi demi Dunia
Vegan, dengan demikian kita juga akan memiliki
Perdamaian Dunia yang abadi. Semoga Surga
memberkati Anda berlipat ganda. Terima kasih banyak.
Doa kita kuat karena didukung oleh Surga dan Para Suci
dan Kekuatan Tuhan. Doa ini memiliki kekuatan luar
biasa, yang tidak pernah dikenal manusia sebelumnya,
terutama sekarang ketika kita melakukannya bersamasama, dan Anda menjadi vegan, atau berdoa untuk
menjadi vegan, atau akan menjadi vegan, dengan segala
kualitas belas kasih Anda. Ini akan menjadi efektif,
sangat efektif. Tolong beritahu juga anggota keluarga
Anda, teman-teman Anda, kenalan Anda, siapa pun
yang Anda kenal untuk berdoa bersama Anda, bersama
kami untuk dunia vegan. Itu baik untuk mereka juga.
Kita bisa BERDOA, BERMEDITASI BERSAMA sekitar satu
jam, dilanjutkan setiap hari sampai Dunia Vegan ada di
sini.
Bahkan dengan tulus selama lima menit, dua puluh
menit, itu semua membantu membersihkan dunia kita,
untuk menyelamatkan anak-anak kita, dan untuk
menjalani kehidupan yang mulia, layak, pantas, sesuai
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untuk anak-anak Allah. Bergabunglah untuk
menyelamatkan yang tidak bersalah. Bergabunglah
untuk menyelamatkan dunia kita! Tolong! Semoga
Tuhan memberkati Anda berlipat ganda selamanya,
dalam hidup ini dan selanjutnya.
Pasang alarm di mana pun Anda berada, apa pun yang
Anda lakukan, mohon berhentilah sejenak untuk berdoa
demi Dunia Vegan bersama kami, pukul 8 sampai 9
malam WIB.24
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Television pada tanggal 26 Juni 2020.
Suprememastertv.com/en1/v/102057990937.ht
ml

Bab 2
5.

Lompatan Umat Manusia menuju Era Emas,
konferensi internasional di Washington DC, AS
pada tanggal 8 November 2009.
Suprememastertv.com/en1/v/131957486562.ht
ml

Bab 3
6.

Mengasihi Tuhan Berarti Menaati Perintah-Nya,
di Panama pada tanggal 29 November 1989.
Video 106.
http://www.suprememastertv.tv/bbs/board.php?
bo_table=download&wr_id=8423&goto_url=&sfl
=wr_content&stx=To+Keep+Hiers+Commandmen
ts&sst=wr_num&sop=and&url=link2&year=&mon
th=&day=
Kunci Pencerahan Seketika Buku 3, hlm 104-106.
http://www.smchbooks.com/ebook/data/english
/E-The%20Key-E3.pdf
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7.

Persatuan Global: Bersama-Sama Menyelamatkan
Kehidupan, konferensi internasional di Hong Kong
pada tanggal 3 Oktober 2009. Video 882-1.
http://video.godsdirectcontact.net/daily/2009.11
.22/WOW1165.wmv

8.

Jadilah Pembawa Obor bagi Tuhan, ceramah
umum di Johannesburg, Afrika Selatan pada
tanggal 25 November 1999. Video 667.
http://suprememastertv.com/en1/v/9966525896
4.html

Bab 4
9.

Wawancara dengan Maha Guru Ching Hai oleh
The Irish Dog Journal pada tanggal 16 Desember
2009. Video 899.
http://video.godsdirectcontact.net/daily/2010.03
.24/WOW1287.wmv

10.

Kesehatan Anak-Anak dan Planet yang
Berkelanjutan, konferensi internasional di Pulau
Jeju, Korea Selatan pada tanggal 21 September
2009. Video 881-3.
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http://video.godsdirectcontact.net/daily/2009.11
.10/WOW1153.wmv

11. Memimpin Gaya Hidup Bermoral Sesuai dengan
Hukum Kasih, konferensi video dengan anggota
Asosiasi di Los Angles, AS pada tanggal 31 Juli
2008. Video 842.
http://video.godsdirectcontact.net/download/20
08.10.31/Between_Master_and_Disciples_2008.1
0.31_778.wmv

12. Melalui Tindakan Tanpa Pamrih Kita Dapat
Mencapai Pemenuhan, meditasi kelompok di
Singapura pada tanggal 7 Maret 1993. Video 326.

13. Wawancara Media dengan Maha Guru Ching Hai :
James Bean dari Radio Kebangkitan Spiritual, Bob
Lebensold dari Radio Ramah Lingkungan, Nn.
Andrea Bonnie dari Surat Kabar Independen
Irlandia di Amerika Serikat & Irlandia pada
tanggal 29 Juli, 11 September, & 21 November
2008. Video 854-1.
http://video.godsdirectcontact.net/download/20
08.09.28/Words_of_Wisdom_2008.09.28_745.w
mv
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14. Dunia Vegan Membawa Kedamaian Dunia yang
Abadi, konferensi video dengan tim Supreme
Master Television pada tanggal 24 Desember
2020.
Suprememastertv.com/en1/v/118282097128.ht
ml

Bab 5
15. Kembalinya Sang Raja.
Suprememastertv.com/en1/v/126653410185.ht
ml
Biarkan Perdamaian Dimulai dari Kita, ceramah
umum di Malaysia pada tanggal 1 Oktober 1989.
Video 99.

16. Berkati Diri Anda dengan Meditasi: Pilihan dari
buku “Mewarnai Hidup Kita” oleh Maha Guru
Ching Hai.
Suprememastertv.com/en1/v/129254659480.ht
ml
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17. Meditasi Adalah Perisai Anda, konferensi dengan
tim Supreme Master Television pada tanggal 2
September 2020.
Suprememastertv.com/en1/v/111118523935.ht
ml

18. Metode Quan Yin - Meditasi Cahaya Batin dan
Suara Batin.
Suprememastertv.com/en1/meditation

19. Lompatan Umat Manusia menuju Era Emas,
konferensi internasional di Washington DC, AS
pada tanggal 8 November 2009. Video 818-2.
http://suprememastertv.com/ch1/v/1321612365
79.html

Bab 6
20. Seruan Maha Guru Ching Hai kepada Semua
Pemimpin Agama dan Spiritual, pesan video pada
tanggal 2 Maret 2020.
Suprememastertv.com/en1/v/88425789933.html
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Bab 7
21.

Pesan MENDESAK Maha Guru Ching Hai kepada
Semua Pemimpin dan Pemerintah Dunia, pesan
video pada tanggal 24 Maret 2020.
Suprememastertv.com/en1/v/90753335579.html

Bab 8
22.

Seni Surgawi, peluncuran perdana buku
internasional edisi bahasa Inggris di Los Angeles,
AS pada tanggal 12 Desember 2008. Video 852-2.
http://video.suprememastertv.com/daily/2009.0
1.14/WOW853.wmv

23.

Kasih Berabad-Abad, peluncuran perdana buku
internasional edisi Mongolia di Ulaanbaatar,
Mongolia pada tanggal 22 April 2011. Video 950-1
http://video.suprememastertv.com/daily/2011.0
6.01/WOW1721.wmv
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Bab 9
24.

Seruan Mendesak Maha Guru Ching Hai untuk
Berdoa demi Dunia Vegan untuk Menyelamatkan
Dunia Kita, pesan video pada tanggal 6 Februari
2020.
Suprememastertv.com/en1/v/85783840493.html
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Dalam buklet berjudul "Kasih adalah Satu-satunya Solusi" ini,
penulis buku terlaris internasional, guru spiritual, tokoh
kemanusiaan, dan seniman, Maha Guru Ching Hai,
menjelaskan situasi terkini di dunia sehubungan dengan
pandemi, perubahan iklim, konflik dan bencana alam. Lebih
lanjut, Beliau menjelaskan penyebab serta solusinya.
Melalui kasih untuk hewan, kasih untuk alam, satu sama lain,
keluarga kita, dan bahkan musuh kita, kita dapat menciptakan
sebuah Surga di Bumi. Energi KASIH akan memiliki efek
perlindungan yang tidak hanya akan menyembuhkan planet
ini, tetapi juga mengangkat penghuninya ke tingkat kesadaran
yang lebih tinggi. Beliau selanjutnya mendesak kita untuk
mengubah kasih kita menjadi tindakan melindungi hewan
yang lemah lembut dan tidak bersuara serta semua orang
yang membutuhkan.
“Kasih dapat tumbuh subur atau pun musnah, meski hakikat
kasih tidak akan pernah bisa musnah. Ada perbuatan yang
dapat menyuburkan kasih, ada perbuatan yang dapat
membuat kasih layu dan mati. Maksud saya kasih dunia fisik.
Maksud saya kasih di alam ini. Ada perbuatan yang dapat
menumbuhkan kasih, ada perbuatan yang bisa membuat
kasih berkurang. Kita harus menghargai, menghargai kasih
jika
kita
menemukannya.
Dukunglah.
Kita
harus
mendukungnya dengan pikiran, ucapan, dan tindakan kita."

