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Dari Redaksi 

* Redaksi menerima saran, kritik, sumbangan naskah, informasi, dan foto-foto kegiatan umat Tao  

dari pembaca melalui email maupun surat

* Redaksi berhak memperbaiki setiap naskah, tanpa mengubah materi pokoknya dan tidak selalu 

mencerminkan pendapat atau pandangan redaksi

* Naskah saduran atau terjemahan harus dicantumkan sumber pustaka yang jelas

* Naskah yang dikirim merupakan naskah asli dan belum dimuat di media lain

Ta Jia Xue Tao Hao,

 Tak terasa sebentar lagi sudah di penghujung tahun. Banyak acara-acara yang telah dilalui, salah sa-

tunya adalah "Kegiatan Bazaar EBA EBR - Jakarta" dimana mereka menjual hasil karya mereka sendiri pada 

saat Perayaan Hari Kebesaran Maha Dewa Thay Sang Law Cin, kreasi anak-anak EBA EBR dibimbing dan 

disalurkan melalui kegiatan ini.. Tetap semangat yaa EBA EBR !! 

 Adapun kegiatan international yang menunjukkan bahwa Tao Thay Sang Men Xiao Yao Bai kita telah 

menyebar lebih luas lagi di luar negri, dimana pada bulan September  2014 kemarin, diadakan Taoying di Lon-

don dengan peserta sebanyak 22 orang dari berbagai negara. Dengan adanya kegiatan ini, membuat kita lebih 

dipacu untuk terus belajar dan belajar, terus meragi dan meragi.. sehingga kita bersama-sama maju, bersama-

sama membangun fondasi Tao dengan benar dan lebih baik lagi.. 

 Dalam Edisi ini, banyak sekali artikel-artikel dari Taoyu baru. Pemahaman tentang Tao yang luas dan 

misterius ini dituangkan dalam goresan artikel dengan gaya masing-masing. Patut untuk dibaca.. Beberapa 

pengalaman pribadi Taoyu yang menunjukkan ke-Agung-an Tao juga terlampir seperti "Lampu di Kegelapan", 

"Jangan anggap remeh Koin Segitiga" 

 Adapun artikel tentang "Status Agama Tao di Indonesia" yang disadur dari Group Tao kita di Facebook 

.. ini dapat menjadi referensi kita.

 Akhir kata, selamat menikmati sajian artikel-artikel fresh dan menarik dari majalah Intan Dalam Debu 

kita kali ini..

Salam Tao
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Surat Pembaca

Dear Redaksi IDB,

Saya sangat suka majalah Intan Dalam Debu ini, isi artikel simple dan mudah dipahami. Apakah bisa jika saya  

ingin mengkoleksi seluruh edisi ? Bagaimana caranya ya ? Berapa biayanya ?

Alamat dan No Telp saya : 

xxxx

Cheers,

Yanti

Dear Yanti, 

Terima kasih atas surat dan dukungannya. Untuk saat ini kami belum dapat mencetak ulang edisi-edisi sebel-

umnya. Namun jika ada banyak yang berminat untuk mendapatkan edisi-edisi sebelumnya dari majalah Intan 

Dalam Debu ini, dapat kami pertimbangkan lebih lanjut.

Untuk saat ini, Anda bisa melihat beberapa artikel-artikel dari edisi sebelumnya di website kami : 

 www.intandalamdebu.com

Website kami ini akan secara berkala di update terus dan dimasukkan artikel-artikel dari edisi sebelumnya. 

Terima kasih.

Salam Tao,

Redaksi

xxx000xxx

Dear Redaksi IDB,

Saya ingin mengusulkan untuk menambahkan sejarah beserta alamat tentang kelenteng-kelenteng di Indone-

sia untuk setiap edisi setidaknya satu. Sehingga kita dapat mengetahui kelenteng-kelenteng di Indonesia ini 

dan setidaknya jika kita berada di dekat daerah kelenteng tersebut kita dapat mampir ke sana.

Best Regards,

Eddy

Dear Eddy,

Terima kasih atas usulannya, kami akan berusaha untuk mengumpulkan sejarah dan alamat kelenteng-kelen-

teng di Indonesia dan menampilkannya secara rutin di Majalah Intan Dalam Debu ini.

Salam Tao,

Redaksi

xxx000xxx
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SIU TAO
Merubah baik diri sendiri

Oleh : W.E.L – Surabaya

Siu ( ) dalam kamus bahasa mandarin berarti memperbaiki atau merevisi, sehingga dapat dikatakan bahwa 

SIU TAO ( ) adalah memperbaiki atau merevisi diri (fi sik dan mental) menuju TAO, berjalan selaras 

dengan TAO dan pada akhirnya diharapkan dapat mencapai kesempurnaan abadi. Dalam proses Siu Tao, kita 

secara terus menerus melakukan perbaikan-perbaikan diri, hingga segala kelakuan atau perbuatan yang tidak 

baik bisa perlahan menjadi lebih baik, terus menerus tanpa henti. Siu Tao bisa juga disebut sebagai suatu 

proses mensucikan hati nurani dari yang kurang bersih ke bersih, yang jahat dan perbuatan yang tidak wajar , 

menjadi sampah yang harus dibuang dan kembali kepada yang benar.

Kebanyakan orang telah mengerti apa yang telah diuraikan diatas, namun jika direnungi lebih mendalam, 

maka akan timbul pertanyaan yang mendasar seperti, “Sudah optimalkah kita Siu selama ini ? Adakah pro-

gress ? ataukah 'Siu Tao' hanya sebuah 'Label ?' Pertanyaan-pertanyaan tersebut pernah timbul didalam pikiran 

saya, sehingga saya berpikir: 'sebenarnya untuk siapa saya SIU TAO', Upss ... ternyata saya Siu Tao untuk 

diri saya sendiri, bukan orang lainnya, mustahil jika si A yang Siu Tao, terus si B yang mendapatkan hasilnya. 

Dengan demikian jika kita mengetahui yang memetik hasil jugalah kita (merubah baik diri kita sendiri), maka 

sangat sayang jika tidak dioptimalkan 'Siu Tao' nya. 

Didalam Siu Tao seseorang harus memiliki :

1. Pandangan yang luas dan menembus.

Janganlah seperti seekor kutu yang hinggap diatas punggung gajah hanya berkeliling di satu titik tertentu saja, 

kita harus memperluas pengertian-pengertian di segala bidang.

2. Pikiran bebas dan terbuka.

Jika memiliki pemikiran yang tertutup, mati disatu titik, maka 

akan terbelenggu dengan pengetahuan yang sempit, sehingga 

tidak bisa mencapai suatu kemajuan yang berarti, kaku karena 

terbatas dengan dogma - dogma tertentu.

3. Dada yang lapang dan Simpatik.

Mampu menerima kritikan, sabar, tidak mudah terprovokasi, 

tidak mudah marah, bisa menikmati keunggulan orang lain, tidak 

iri hati, memiliki rasa simpati kepada orang lain (sifat menolong) 

terutama dengan sesama Tao Yu.

Siu Tao, yang utama harus mengerti peraturan sehari hari untuk 

menjadi manusia yang sempurna, selanjutnya mencari suatu cara 

untuk mendekati Tuhan atau Dewa-Dewi. Sangat beruntung para 

umat Tao, Thay Shang Men, karena proses Siu Tao nya menjadi 

lebih sempurna dengan mendapatkan Tao Yin Suk, suatu ilmu Tao 

Jiao, pusaka kerajaan dari jaman ke jaman. Tetapi sungguh sayang masih banyak yang telah merasakan -ilmu 

yang tiada tara, dan tidak dapat dinilai dengan nominal tertentu - , ini ditinggalkan begitu saja, 
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Dalam kitab suci Maha Dewa Thai Shang Lao Jun, kalimat ke 10 telah dituliskan :

 ( Ren Ren Jie Ke Lian )

  ( Zhen Yan Dao Yin Yong )

 ( Shen Xian Lai Zhu Ni )

 ( Shan Nian Shi Zhong Cun )

Setiap manusia boleh mempelajarinya

Zhen Yan bermanfaat sbg petunjuk jalan yg mulia

Dewa Dewi akan datang membantu anda

Niat yang baik dan Mulia harus selalu ada

Sebuah petunjuk kitab suci yang nyata, sangat sayang jika pikiran masih tertutup tidak menyadarinya, Dewa-i 

pun datang membantu kita (tentunya sesuai dengan amal dan jasa), dengan mendapatkan ilmu ini maka kita 

dapat terkoneksi dengan dimensi lain yang lebih tinggi, dan disini ada intervensi dari Dewa/i, jika latihan ba-

gus, niat baik dan mulia, maka Dewa/i pun akan memberi petunjuk kepada kita (diri kita sendiri bukan orang 

lain) dalam menjalani kehidupan ini.

Keberhasilan dalam latihan dan Siu Tao hanya dapat dirasakan oleh mereka yang memiliki Ketabahan (  : 

Yi Li), Tekad yang kuat dan gigih (  : Heng Xin) dan Kesabaran / daya tahan ( : Nai Xin), singkatnya 

ini suatu ilmu dan proses yang luar biasa , marilah kita besama tetap semangat dalam melatih diri demi kebai-

kan, dan kemajuan Siu Tao diri sendiri.

TAO DAPAT MENUNJUKAN JALAN, TETAPI TIDAK DAPAT MEWAKILI UNTUK MENJALANI

Indahnya Hidup Ini
oleh: GCL

Menonton fi lm yang mengisahkan tentang perjalanan ke luar angkasa, mem-

buatku tersadar dan takjub bahwa betapa nikmatnya bila kita masih diberi kes-

empatan untuk hidup. Film tersebut menceritakan perjuangan seorang astronot 

untuk kembali ke bumi. Setelah melewati masa-masa sulit, akhirnya ia pun ber-

hasil kembali ke bumi. 

Dari fi lm tersebut, pesan yang saya dapatkan adalah: pertama,manusia hanya 

sebagian/setitik kecil saja di tengah alam semesta ini; kedua,manusia memiliki 

banyak keterbatasan diri, contoh: kita tidak bisa hidup tanpa adanya gravitasi 

bumi; ketiga, hidup di bumi yang indah ini adalah anugerah,maka kita nikmati 

hidup ini dan manfaatkan hidup semaksimal mungkin untuk melakukan kebaikan. 

Kita semua kecil sekali dibandingkan dengan kebesaran Tao/alam semesta. Apapun kita dan siapapun kita 

hendaknya menyadari segala keterbatasan kita sebagai manusia. Harta, pangkat, kekayaan, tidak ada apa-

apanya dibanding kedahsyatan Tao (alam semesta).

Namun kita juga tidak boleh berkecil hati dan putus asa bila tengah menghadapi masalah dalam hidup. Karena 

sebesar apapun masalahnya, pasti bisa kita selesaikan asalkan tetap optimis, semangat serta berusaha mencari 

jalan keluar. Maha Dewa Thay Sang Lau Cin pasti memberkati. 

Xie Shen En.
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Mengukur Kungtek???
Oleh : Sherlin

Da Jia Xue Tao Hao,

Apakah benar kungtek (amal) bisa di ukur? Diukur pakai apa? Meteran, penggaris, gelas ukur, timbangan, 

thermometer, atau apa? Hahahahaha….

Baiklah, mari kita bahas lebih dalam……………………

Dari kecil, kita sudah diajarkan untuk menabung dan berhemat. Menabung bisa dilakukan dengan banyak 

cara, misalnya menabung di bank dengan membuka tabungan, asuransi dengan membayar premi untuk pro-

teksi diri anda, membeli tanah/rumah sebagai asset anda, dll. Tapi pernahkan anda tau tentang menabung 

untuk nasib baik anda? Hal ini bisa kita sebut juga sebagai kungtek. 

Apa itu kungtek? 

Kungtek adalah berbuat kebaikan. Berbuat baik yang seperti apa? Apa 

hubungannya kungtek dengan nasib baik? Kebaikan yang kita lakukan 

sekarang akan di tanam untuk kehidupan kita yang akan datang. Menjadi-

kan kehidupan yang akan datang menjadi lebih baik daripada sekarang 

ini. 

Bagaimana perbuatan kita bisa dikatakan kungtek?

Kungtek bisa dilakukan dengan banyak cara seperti yang sudah sering dibahas oleh Sexiong dan Sejie kita, 

bisa dengan menyumbang tenaga, ide/saran, uang, dll. Kungtek yang dilakukan pun haruslah ikhlas tidak me-

mandang status sosial maupun tempat serta tidak merugikan diri kita maupun orang lain. 

Jika kita hanya mau co kungtek (berbuat amal) untuk dilihat orang saja, sama saja kalau kita ‘pamer’ dalam 

berbuat baik. Ingat, hal yang paling utama dalam co kungtek adalah IKHLAS/TANPA PAMRIH. Perbuatan 

baik yang berbobot, bukan untuk sengaja diperbuat hanya agar dilihat, disanjung, dipuji oleh orang.

Contoh paling sederhananya adalah dengan sebuah SENYUM. Berikanlah senyum terbaikmu kepada orang-

orang di sekitarmu. Anda harus tahu bahwa senyum yang Anda berikan akan membuat hati orang yang melihat 

sangat bahagia dalam menjalani hari-harinya. Berikanlah senyummu kepada setiap orang yang Anda jumpai. 

Hal simple seperti itu juga sudah termasuk kungtek loh. 

Lantas, apa ukuran untuk kungtek besar dan kecil????

Kungtek yang besar itu seperti apa? Apakah dengan membakar kimcua segunung, membakar hio setinggi 2 

meter maka kungtek kita dikatakan besar? 

Jika ada yang bertanya seperti itu kepada Anda, apa yang akan Anda jawab? Coba renungkan jawaban ini, 

'Jika Anda memberikan sumbangan kepada anak yatim piatu senilai Rp 200.000 atau Anda bakar kimcua se-

nilai Rp 200.000, mana yang lebih bermanfaat?'.

Siapa yang lebih membutuhkan uang tersebut? Anak yatim piatu atau Shen? Emangnya Shen masih butuh 

duit? Emangnya Shen perlu disogok agar mau membantu umat-umatnya?
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Kita harus tahu bahwa Shen maha pengasih, Shen tidak butuh disogok untuk 

memberikan bantuan dan berkahnya kepada kita. Shen memberikan kita rejeki, 

keuntungan, umur yang panjang, dll tanpa pamrih. 

Seperti kutipan yang terdapat dalam Dao De Jing bab 12:

'……… Sebaliknya umat agama Tao juga tidak dilarang untuk menjadi kaya 

raya asalkan selalu berpegang teguh pada ajaran Tao dan dalam mencapai cita-

cita selalu memperhatikan norma dan peraturan-peraturan yang sesuai dengan 

ajaran agama. Dengan demikian akhirnya kita akan menjadi manusia yang 

siap secara lahir batin untuk menerima segala Hoki (rejeki) yang diberikan Tao. 

Hanya umat agama Tao yang seperti inilah, yang nantinya bisa semakin sering dan TULUS dalam usaha ber-

buat kungtek, serta selalu rendah hati dalam limpahan kekayaannya'.

Dan di kalimat terakhir bab tersebut yang merupakan inti dari pembahasan kita adalah:

'…………… dengan semakin berbuat kungtek, semakin bertambah pula kekayaan yang dititipkan Tao ke-

padanya'.

Jadi, harus kita ingat bahwa kungtek tidak bisa kita ukur. Jika anda berpikir bahwa anda sudah banyak mem-

bantu orang lain, belum tentu kungtek anda besar, bukan berarti juga kungtek anda kecil. Jangan berkecil hati, 

lakukan segalanya dengan ikhlas tanpa membanding-bandingkan ataupun menimbang besar/kecil hasil yang 

akan kita terima. Kungtek kita ditentukan oleh para Dewa/i kita, bukan orang lain yang menentukan.

Hal yang baik dimata kita, belum tentu baik dimata orang lain dan Shen. Hal yang baik dimata orang lain, 

belum tentu baik dimata kita maupun Shen. Hal yang baik dimata Shen, sudah pasti baik!!

Berikut yang saya kutip dari Thay Shang Gan Ying Pian (Kitab Pencerahan Hati Nurani), point ke-9 dikatakan 

bahwa “Bu fu xie jing. Bu qi an shi. Ji de lei gong. Ci xin yu wu.” Yang artinya “Tidak menapak dijalan yang 

sesat. Tidak berbuat kejahatan walaupun tidak ada yang mengetahuinya. Selalu berusaha mengumpulkan amal 

dan jasa. Bisa menyayangi segala benda yang ada didunia ini.

“ = Ji de lei gong” (selalu berusaha mengumpulkan amal dan jasa) yang artinya sebagai orang Tao, 

harus selalu ingat nasehat Nabi Lao Zi yang mengatakan: “JANGAN MENGIRA SEBUAH PERBUATAN 

BAIK YANG KECIL ITU TIDAK BERGUNA, SEHINGGA TIDAK MAU BERBUAT!”. Dalam berbuat 

kungtek, yang paling penting adalah bagaimana bisa menabung/mengumpulkan dari perbuatan baik yang 

kecil-kecil. Karena dengan mengumpulkan tanah yang sedikit-sedikit itu, toh bisa menjadi bukit. Gedung 

yang tinggi juga berasal dari tumpukan batu bata yang kecil-kecil. Jadi harus bisa setiap hari memikirkan 

bagaimana caranya berbuat baik, berusaha melakukannya setiap ada kesempatan, itulah yang maksud sebe-

narnya dari kalimat ini.

Terus, apa kunci berbuat kungtek yang benar dan berkenan dihati Shen? 

1. Utamakan hati yang tulus, ikhlas, tanpa pamrih dan jujur dalam berbuat segala hal.

2. Selalu rendah hati.

3. Selalu berpegang teguh pada aturan agama Tao.

4. Selalu berusaha untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya.

5. Selalu ingat bahwa “Ada kamu, baru ada aku”.

Marilah kita bersama-sama merevisi diri dan saling membantu satu sama lain tanpa membeda-bedakan ras, 

suku bangsa, agama, dll. Saya sendiri belum sempurna dan masih merevisi diri untuk menjadi lebih baik lagi. 

Siu Tao tidak ada gunanya jika kita hanya tetap diam dalam 1 titik tanpa memperbaiki keburukan dalam diri 

kita. Semoga artikel ini bermanfaat bagi pembaca semua. Maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di 

hati.

Xie Shen En.
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Hidup dengan Bahagia 
dan Sukses

Oleh : Lie Xuan

Sepanjang kehidupan manusia yang hanya beberapa puluh tahun ini, kalau bisa dijalani dengan lebih bahagia, 

kenapa harus dijalani dengan penuh masalah, penuh kesedihan, kesepian dan penderitaan ?

Sebagian besar masalah dalam hidup ini, disebabkan oleh perilaku dan kebiasaan yang sudah dijalankan se-

belumnya.

Sayangnya, banyak manusia ingin merubah kehidupannya menjadi lebih baik, ingin hidupnya lebih sukses, 

namun dia tidak pernah mau merubah pola pikir, tindakan dan kebiasaan-2 nya.

Berikut ini ada cerita tentang 3 orang tukang batu ( tukang bangunan ).

Tukang Batu A, bekerja asal-2an, bangunan rumah yang dia bangun, asal jadi, 

banyak bagian dari rumah yang dia bangun tidak sempurna, sehingga ketika 

rumah yang dia bangun sudah jadi, yang tinggal dirumah itu merasa was-2, 

merasa tidak nyaman, bahkan takut terjadi malapetaka bila rumah itu roboh.

Mengapa bisa demikian ? 

Karena Tukang Batu A ini ketika bekerja, dia berpendapat, untuk apa saya 

kerja dengan sungguh-sungguh, saya yang berkeringat, saya yang capek, na-

mun nanti orang lain yang menikmatinya…..

Yang kedua adalah Tukang Batu B, dia bekerja dengan serius, karena dia berpikir bahwa dia sudah menerima 

upah dari pemilik rumah, maka sudah seharusnya dia melaksanakan sesuai dengan pesanan orang tersebut.

Maka rumah yang dibangun cukup kuat, cukup rapih, sesuai dengan gambarnya.

Ketika rumah tersebut diserahkan, pemiliknya merasa cukup puas….

Yang ketiga adalah Tukang Batu C, ketika bekerja, dia bekerja dengan hati nuraninya, rumah yang dia bangun, 

selain dia bangun dengan sebaiknya, dia juga memikirkan seandainya nanti yang tinggal dirumah itu punya 

anak-anak, maka anak-anak itu akan bermain di taman rumah tersebut, jadi ditambahkanlah sebuah taman 

yang indah, dengan bunga-bunga indah dan buah-buahan rindang…..

Setelah sepuluh tahun kemudian, bagaimanakah kehidupan ketiga Tukang Batu tersebut ?

Tukang Batu A, telah meninggal dunia, karena sepanjang sepuluh tahun itu, pekerjaan yang dia terima makin 

hari makin sedikit, karena itulah beban hidupnya berat, pikirannya ruwet, kesehatannya merosot….. Sehingga 

sakit parah, dan meninggal dunia.

Tukang Batu B, kehidupannya lumayan baik, pekerjaan selalu ada, dan dia tetap bekerja sebaik mungkin se-

bagai seorang Tukang Batu.

Tukang Batu C, dia sudah menjadi bos dari perusahaan real estate, bawahannya banyak, kehidupannya sangat 

mapan.
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Mengapa tiga orang yang memulai dari sesuatu kondisi yang sama, namun berakhir dalam keadaan yang ber-

beda ?

Masalahnya adalah pada fokus dan tujuan dari apa yang dikerjakan.

Kalau kita hanya fokus pada kepentingan diri sendiri tanpa tujuan 

yang jelas, maka kita akan gagal total.

Kalau kita hanya fokus pada diri sendiri dengan tujuan yang jelas, 

kita bisa sukses, namun kesuksesan itu hanya terbatas.

Kalau kita bisa meletakkan fokus pada kepentingan dan kebahagiaan 

orang lain, serta ditunjang dengan tujuan yang jelas dan terarah, maka 

kesuksesan besar tentu akan menanti kita didepan sana.

Bila setiap orang yang bersama kita, bisa bahagia, kebahagiaan itu 

akan kita rasakan juga, kesuksesan akan menyertai dibelakangnya.

Salam Tao

Tao itu suatu keajaiban

Dan begitu misterius

Karena Tao merupakan

Rahasia indah dari energi kehidupan

 Tao bekerja dalam berbagai cara

 Yang mengherankan dan mengagumkan

 Tiada terkira dan tiada akhir

 Dalam seni kehidupan

Tao dapat mengubah keadaan serba biasa

Menjadi luar biasa dan indah

Lembut dan penuh anugerah!

 Tao tak berebut

 Mau mengerti dan ramah

 Karena Tao melihat dengan hati

 Dan bukan dengan akal budi!

Tao adalah jawaban sebenarnya

Yang dicari setiap insani

Tao adalah bahasa

Sarana tiap hati berbicara

Tao tak dapat diperniagakan

Tak ternilai tetapi samar-samar

Tao itu adalah misteri dan abstrak

Merupakan rahasia yang mengagumkan

Tao adalah anugerah serta unik

Kadang membuat kita tertawa

 Membuat kita bernyanyi

 Membuat kita sedih

 Membuat kita menangis

 Membuat kita bertanya

 Kenapa?

 Membuat kita menerima

 Membuat kita memberi

Tao membuat hidup lebih bergairah

Tao adalah karunia besar

Bagaikan mustika pusaka jiwa

  Karena adanya kejodohan

  Maka untuk ditebarkan

  Dan saat Tao yang kita berikan

  Diterima atau dibalas

  Itulah saat hidup

  Menjadi penuh makna

Keajaiban dan Misteri Tao
Oleh : Siek Kim Ho – Jateng
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KALAU JUJUR BISA 

NGOMONG
Oleh : Tan Achai – Pekanbaru

Dari masa kecil kita sudah di tanamkan oleh orang tua untuk selalu jujur dalam segala hal.

Menurut analisa saya :

1. Kejujuran mencerminkan nilai diri seseorang antara dirinya sendiri  

  dengan yang Kuasa.

2. Kejujuran sebagai wujud rasa hormat kita dalam menjujung tinggi   

  kebenaran.

Berikut adalah kata kata yang saya kutip dari buku kuning :

“BIARPUN BERANEKA-RAGAM PERSOALAN DALAM DUNIA, TETAPI 

KEBENARAN ITU HANYALAH SATU, KEBENARAN ITU TERKADANG 

MUNGKIN DI SELEWENGKAN ATAU DI KOTORIN OLEH DEBU-DEBU, 

TAPI BISIKAN HATI DAN BATIN YANG ASLI AKAN TETAP MENJADI 

JURI TERAKHIR DAN MEMVONIS SEADIL-ADILNYA “.

Pernahkah anda mengalami  hal-hal seperti di bawah ini :

1. Di mulai dengan kejujuran di percaya oleh Boss dalam menjalan kan perusahaannya.

 • Saya sudah berkerja mati-matian, untuk jujur dalam segala hal.

 • Malah sering kali saya tekor karena memakai uang sendiri untuk memperlancar tugas kerja saya.

 • Bekerja tak mengenal waktu, tak ada hitungan lembur.

 • Segala pembelian barang-barang dan pengeluaran barang, kita yang buat dan jujur tanpa korupsi.

 • Sampai-sampai saya memakai transportasi sendiri untuk membela perusahaan itu demi loyalitas.

 • Mencoba mengerti digaji rendah karena kondisi perusahaan baru merintis.

 • Pastinya dalam perusahaan itu cuma ada saya sendiri dengan 15 orang pekerja yang lain.

Dapat di pastikan apa-apa yang saya lakukan memang seharusnya seperti itu 

dan tak dapat di pungkiri semuanya bermula dari sebuah “ HARAPAN “, yaitu 

:

“ BERHARAP MENDAPATKAN KEHIDUPAN YANG LEBIH LAYAK”

2. Tapi sebaliknya apa yang terjadi saat perusahaan dimana tempat saya be-

kerja mulai bangkit dan maju :

 • Gaji yang kita terima menjadi sedikit lebih besar itu membuat Boss sakit 

kepala. He he he....

 • Di dalam mengerjakan segala sesuatu ada indikasi dipersempit batas ke-

wenangan kerja saya.

 • Mulai ada anggota–anggota baru yang melapor segala kegiatan saya.

 • Bayangkan sampai Boss mengatakan: “Gaji kamu saya potong ya, karena 

terlalu besar, daripada gaji kamu saya naikan,  lebih baik saya menambah anggota kerja” (gila bener menurut 

saya).

 • Boss mulai menciptakan suasana krisis kepercayaan, mulai mengadu domba antara saya dengan anggota 

baru.
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 • Lalu saya memilih berhenti dan berhitung menagih janji. Salah satunya saya bilang: “Boss mau bayar 

uang transportasi nggak ?” Boss bilang: “Saya laki2, pasti diba-

yar!” (sebuah janji). Beberapa hari kemudian Boss memanggil saya 

dan berkata dengan santai: “Sudah seharusnya kamu menyiapkan sa-

rana transportasi buat kemajuan usahaku” dan ternyata yang dibayar 

selama tiga tahun kerja cuma Rp 1.500.000,- 

Dengan kondisi-kondisi yang pahit ini teringat kembali pikiran negatif 

terdahulu dari kata seorang teman: “ini kesempatan dirimu menyisip-

kan sparepart perusahaan ke dalam rumahmu. Percayalah kelak kamu 

baru tahu bahwa kata-kataku ini benar !”

Semuanya memang  terjadi di luar apa yang kita yakini, mangapa ?

Saya sebagai manusia yang menjunjung tinggi arti kejujuran, harus 

berani menghadapi “ REALITA KEHIDUPAN’’.

Kita tahu kalau kemalangan datang, siapa pun tak sangka, di buang kerja, tak berharta, tak berpusaka, sudah 

pasti nasib kita celaka.

Semua ini mungkin sebagian kecil pernah dialami orang lain, tapi tidak baiklah kalau kita bilang kejujuran itu 

tidak penting !

Sangat tidak baik pula kalau kita bilang semua Boss jahat, banyak kok Boss yang sangat baik hati.

Dalam cerita singkat ini saya ingin menyampaikan 

bahwa “Segala kebaikan yang kita perbuat, tidak se-

lamanya baik yang akan kita terima kembali”. 

Kalau bisa ngomong: Kejujuran tidak bisa melin-

dungi kita dari berbagai masalah tapi kejujuran ini 

harus ada karena.... pada akhirnya bukan antara saya 

dengan Bossku, “TAPI ANTARA SAYA DENGAN 

DEWAKU ‘’

Salah satu nasehat Sesiung :

Tidak mengerti hidup ini seperti apa......  pasti celaka.

Bila mengerti hidup ini seperti apa........  pasti baha-

gia.

Cepat bangun……..lihat cahaya fajar menyingsing di ufuk Timur, jika sinar mentari terpencar jauh itu sebagai 

tanda semangat alam yang sedang berkobar.

Tekadkan semangatmu dan wujudkan semua harapan !

Tetap semangat !!!

Xie shen en

BETUL ADALAH TETAP BETUL

SALAH ADALAH TETAP SALAH

BANDEL DIMUSUHKAN BANDEL PULA

ATURAN DIHADAPI ATURAN SAJA - STPC
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Jati Diri 
Oleh : Yenny Tan - Bojonegoro 

Jati diri adalah ciri-ciri atau identitas seseorang yang memiliki inti, jiwa, 

semangat dan daya gerak dari dalam spiritualitas.

Banyak orang di zaman sekarang lupa akan jati diri mereka masing-ma-

sing. Ada yang ingin mengoperasikan bentuk wajah, tubuh, dan lain-

lainnya karena ingin menjadi seperti artist, dll. Banyak hal yang mem-

buat seseorang itu berandai-andai sampai-sampai lupa akan jati dirinya.

Kita sebagai umat Tao harus bisa menjadi diri kita sendiri. Orang Tao 

harus bangga dan optimist apa yang telah kita miliki seperti hidung pe-

sek atau mancung, dsb harus tetap kita terima. Sebab setiap organ tubuh 

atau bentuk tubuh kita memiliki fungsi sendiri-sendiri. Dengan menjadi 

diri sendiri, anda bisa menemukan bentuk terbaik yang bisa anda capai. 

Anda bisa tampil kedepan walaupun dilahirkan jelek atau cacat. Tunjuk-

kan keunggulan dan keunikan anda. Yang terpenting adalah anda mau 

berusaha dan berubah menjadi diri anda sendiri. Seperti alkisah dibawah ini;

Alkisah ada seorang pemuda. Dia terlahir cacat hanya memiliki kaki dan dari keluarga miskin. Dia selalu 

dicerca maki oleh teman-teman dan lingkungannya. Sempat sekali dia ingin bunuh diri di lautan. Kemudian 

pemuda tersebut ditolong oleh seorang kakek, karena kakek tersebut mengetahui pemuda tersebut hendak 

mengakhiri hidupnya.

Lalu kakek itu mendekat "Nak, apa yang akan kamu lakukan disini? Hati-hati ombak disini sangat besar". 

Pemuda tersebut berkata, " Biarkan saya diambil ombak. Mengapa nasibku seperti ini. Lahir tanpa tangan, 

banyak orang mencemooh saya. Dan melihat orangtuaku bekerja banting tulang dan saya tidak bisa berbuat 

apa-apa dan bekerja apapun. Sakit sekali hatiku". Kemudian kakek tersebut tersenyum dan berkata, "Nak, 

bersyukurlah kamu sudah dikasih sehat dan masih mempunyai otak dan kaki. Hmm... begini saja bagaimana 

kalau kaki kamu saya beli? Sehingga kamu bisa membantu orang tuamu mendapatkan kehidupan yang enak". 

Pemuda tersebut berkata, " Kaki saya anda beli? Lalu bagaimana saya berjalan dan makan?". Kakek tersebut 

langsung menjawab "Nah, kamu sendiri dengan mempunyai 2 kaki, kamu bisa makan sendiri dan berjalan. 

Lalu kenapa kamu tidak mempergunakan kaki dan otakmu untuk bekerja? Jangan pernah anda tidak men-

syukuri yang kamu miliki. Sebab kekuranganmu itu akan menjadi kelebihanmu". Pemuda tersebut tercengang 

dan menyadari kalau dia salah. Dan dia bisa berenang, akhirnya pemuda tersebut bisa menjadi seorang atlit 

renang yang terkenal. 

Nah, dari kisah diatas jadilah dirimu sendiri. Hargailah 

apa yang anda miliki. Dengan berusaha dan optimis maka 

keunikanmu itulah akan menjadi kelebihanmu. XSE

Hidup itu warna warni

Keagungan Tao menciptakan manusia memiliki keunikan

Kelemahanmu adalah keunikanmu yang dapat menggun-

cangkan dunia

Salam Tao
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RAPUH TETAP TEGAR
Oleh: Rosinah Rudy - Pekanbaru

Aku rapuh, seperti  kayu yg sudah lapuk

Aku rapuh, seperti kertas yg mudah robek

Aku rapuh, seperti baju yg sudah usang

Aku rapuh, seperti daun tua yg bergoyang

 Aku rapuh, hidupku berantakan

 Aku rapuh, tanpa rencana tanpa komitmen

 Aku rapuh, tak tau tujuan langkahku

 Aku rapuh, tak tau tujuan hidupku

  Tegar, mencoba tegar menjalani hidup susah

  Tegar, walau kaki ini berat untuk melangkah

  Tegar, mencoba jadi orang yg tangguh

  Tegar, walau tidak menjadi yg terdepan

Walaupun aku rapuh tapi aku bisa menjalani hidupku dengan senang hati dan menikmati kepahitan hidupku 

dengan berlapang dada, apalagi setelah mengenal ajaran Tao, yang dulunya beban dihati terasa sesak di dada 

sekarang berangsur-angsur bisa kuhilangkan. 

Segala keluh kesah ku tumpahkan pada Mu...... Dengan ajaran Tao yang mengajarkan untuk menjalani ke-

hidupan lebih teratur, terencana dan merevisi diri itulah yang paling utama. Walaupun masih banyak yang 

harus di revisi mulai dari sifat emosional, pesimis dan tidak percaya diri. 

Semangat untuk lebih mengenal Tao melalui ciang Tao dan membaca buku-buku tentang Tao yang sangat di 

butuhkan membuat aku bisa menjalani hidupku dengan lebih baik lagi, semua berkat ajaran Tao yg agung & 

abadi.

Masa lalu ku adalah pelajaran hidupku, sebagai pelajaran hidup yang memang harus ku jalani dan aku tidak 

menyesalinya. Semua itu telah berlalu, jangan lagi memandang kebelakang mantapkan hatimu juga tekad mu 

menjadi orang yang lebih baik lagi. 

Jadi mulai sekarang majukan dirimu, jadikanlah ketegaran itu menjadi pondasi utama untuk merevisi diri atau 

Siu Sin Yang Sin. 

 HIDUP MANUSIA BAGAIKAN SEKUNTUM BUNGA

 JALANAN PENUH RINTANGAN PENUH SENGSARA

 SIAPAKAH YANG DAPAT MEMBERI REJEKINYA

 KECUALI MAHA TAO MAHA DEWA

   KEBENARAN HIDUP SEPANJANG MASA

   CAHAYA TAO MENERANGI SELAMA-LAMANYA - STMK 

Xie sen en

SEMANGAT !
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laporan kegiatan 

bazaar eba ebr 
Taokwan Thay Phing Kung Jakarta

Perayaan Hari Kebesaran Maha Dewa Thay Sang Law Cin
Oleh : Pembina EBA EBR Taokwan Thay Phing Kung - Jakarta

Tepat pada tanggal 12 Juni 2014 kemarin adalah Hari 

Kebesaran Maha Dewa Thay Sang Law Cin. Dengan 

kesempatan ini kami para Pembina EBA EBR me-

ngadakan Bazaar EBA EBR. 

Persiapan Bazaar ini dimulai dari pertengahan April, 

dimana para anak EBA EBR diajarkan untuk me-

ngenal uang dengan bermain pasar-pasaran, dimulai 

dengan berbelanja di pasar menggunakan list bahan-

bahan dan uang. Dari kegiatan ber-belanja ini, anak-

anak mengerti cara tawar menawar, cara mencari ba-

rang yang sesuai dengan list, cara menghitung uang 

yang dikeluarkan dan kembaliannya.

Setelah berbelanja bahan-bahan selesai, minggu berikutnya sampai dua minggu sebelum hari H (Hari Kebesa-

ran Maha Dewa Thay Sang Law Cin), anak-anak EBA EBR beserta para Pembina membuat prakarya-prakar-

ya yang akan dijual pada saat Bazaar. Anak-anak EBA EBR dibagi menjadi 4 kelompok gabungan EBA EBR 

untuk membuat dua prakarya setiap minggu nya. Disetiap kelompok, mereka memilih ketua dan wakil ketua 

kelompok dimana ketua dan wakil ketua bertanggung jawab dengan anak buah nya untuk menyelesaikan pra-

karya yang ditugaskan kepada mereka, dan setiap minggu mereka diajak untuk membuat laporan tentang apa 

yang mereka buat, bahan dan cara-caranya ditulis dengan lengkap.

Prakarya yang dibuat oleh anak EBA EBR adalah Mug Hokgie (dimana anak EBA EBR menggambar desain 

yang akan digunakan untuk sablonan Mug, 4 desain terbaik digunakan untuk Mug Hokgie ini), Rumah Uang 

(dimana anak EBA EBR membuat dan menghias celengan yang disebut Rumah Uang ini), Tisu Tarik (dimana 

anak EBA EBR menghias tempat tissue dengan kain 

fl annel), Bantal Ajaib (anak-anak mengimplementa-

sikan cara menjahit yang dari kelas-kelas sebelumnya 

sudah diajarkan), Buku Pinter (anak-anak menghias 

cover buku tulis dengan kain fl annel), Pensil Lucu 

(kreasi anak-anak tertuang disini dengan membuat 

hiasan pensil dengan kawat bulu, mata-mata dan 

kain fl annel), sarang pensil (anak-anak menghias ge-

las untuk dijadikan tempat pensil yang unik). Para 

Pembina menentukan jenis barang yang akan dijual 

dengan pemikiran barang tersebut harus berguna un-

tuk semua pembeli, bukan hanya pajangan saja. Dari 
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sini terlihat jelas anak EBA EBR sangat kreatif dan tertarik untuk membuat barang-barang yang akan mereka 

jual, tak jarang mereka juga meminta barang yang mereka buat untuk dibawa pulang, namun tidak dibawa 

karena akan disimpan untuk bazaar.

Dalam dua minggu sebelum hari H, anak EBA EBR diajarkan cara packing yang bagus dan baik, cara menjual, 

cara menawarkan barangnya, cara mengajak orang untuk datang ke stand dengan simulasi bazaar di dalam 

kelas. Di sini, Pembina membagi dua kelompok (Beruang 1 dan Beruang 2) dimana di setiap kelompok terdiri 

dari anak EBA, yang nantinya bertugas membagikan brosur dan mengajak orang untuk datang ke stand, dan 

anak EBR, yang memiliki tugas menjaga stand. Anak EBR dibagi tugas menjadi, lima anak pegawai toko 

(yang akan melayani pembeli dari awal sampai ke kekasir, memasukkan barang dan menghitung barang yang 

dibeli pembeli dan memberikan rincian pembeliannya ke kasir), satu anak logistik (yang bertanggung jawab 

dengan stok barang yang ada, menghitung stok barang yang masih ada, memastikan agar barang yang ada di 

meja stand tidak kosong), dan dua kasir (kasir pertama menghitung rincian pembelian, dan kasir kedua meng-

hitung uang yang diterima dan mengembalikan selisih uang jika ada). Anak-anak sangat tertarik dengan apa 

yang mereka pelajari dan tidak sabar untuk hari H. 

Beberapa simulasi pertanyaan dari pembeli pun dilontarkan, dan mereka diajarkan untuk menjawab dengan 

baik dan sopan. Ada anak EBR yang lucu, dimana pada saat simulasi dia ditanyakan apakah ada discount, dan 

dia berkata “Ya, discount 50 % atau discount 70 % saja.. hahaha”, dan kami membalasnya dengan bercanda, 

“waduh, kalau seperti ini nanti rugi donk.. haha.. mamanya yang nombok aja yaa..” (kebetulan mamanya pun 

adalah Pembina EBA EBR dimana dia menggeleng kan kepala sambil tertawa). 

Pada saat hari H, yaitu Hari Kebesaran Maha Dewa Thay Sang Law Cin, anak EBA EBR telah siap pada 

pukul 6, barang-barang telah mereka tata dengan rapi di meja bazaar, bon sudah dibagi kepada masing-masing 

pegawai toko, kasir sudah siap dengan uang kembalian nya, dan anak EBA sudah dibagikan brosur-brosur 

yang nantinya akan mereka bagikan kepada orang-orang. Para Taoyu mulai berdatangan, pada awalnya anak 

EBA EBR masih malu-malu untuk menawarkan brosur dan menawarkan barang yang mereka jual, namun 

setelah beberapa saat, mereka mulai berani untuk menawarkan barang yang mereka jual. Anak yang menjadi 

kasir pun dengan sigap melayani pembeli, dengan cepat dan tepat menghitung dan memberikan kembalian 

yang pas. Walaupun lelah, mereka tetap senang dan bertanggung jawab sampai akhir acara, dan Xie Shen En, 

semua barang terjual dan acara Bazaar EBA EBR sukses besar dan mereka pulang dengan puas dan gembira. 

Suatu pengalaman tak terlupakan.

Beberapa minggu setelahnya, kami para Pembina EBA EBR mengajak semua anak-anak EBA EBR yang aktif 

dalam pelaksanaan bazaar ini untuk pergi ke Paragon untuk main di Amazone (sponsor dari kepala sekolah 

EBA EBR, he he he) dan makan di KFC. Sebelum pergi, anak EBA EBR bersembahyang didepan altar Maha 

Dewa Thay Sang Law Cin, merekapun diberitahukan tentang keuntungan yang mereka dapat, apa arti amal 

dan untuk apa kita beramal. Setelah pemberitahuan singkat selesai, mereka diajak untuk memasukkan profi t 

yang mereka dapat dalam penjualan di Bazaar ini ke Kung Tek Siang (Kotak Amal). Disini, kami para Pem-
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bina ingin mengajarkan anak EBA EBR untuk beramal dari apa yang mereka dapatkan. 

Kami para Pembina EBA EBR ingin mengucapkan terima kasih kepada anak EBA EBR yang sangat kreatif, 

sangat bertanggung jawab dan sangat bersemangat untuk menjalankan semua kegiatan ini, Pembina EBA 

EBR yang menyumbangkan pikiran dan tenaga tanpa lelah,  semua Taoyu-Taoyu yang membantu kegiatan 

Bazaar EBA EBR ini, serta kepada semua orang yang membeli barang kami, sehingga kegiatan ini dapat ber-

jalan lancar, sukses dan bermakna. Semoga kegiatan ini memberikan kesan mendalam dan manfaatnya dapat 

diterima dengan baik oleh semua. 

Xie Shen En

Salam Tao

Kebenaran Tao
Oleh : Hery Cia Cia – Parakan

Sekian lama aku mencari dirimu entah kau dimana 

Ku kagum pada dirimu 

tatkala aku sering menduga duga keberadaanmu dari lubuk hatiku. 

Kutelah banyak mendengar cerita tentang dirimu, 

tentang kebenaranmu yang nyata. 

  Timbul niatku ingin belajar darimu untuk mengenal jati dirimu. 

  Tentang sifat bijak darimu yang telah tertanam sekian lama. 

  Diantara manusia dibentuk dibumi. 

  Bumi dibentuk dilangit. 

  Langit dibentuk dalam Tao. 

 Hingga aku akan lebih memahami tentang arti kebenaran yang sesungguhnya. 

 Karena Tao bukanlah Tao yang biasa. 

 Agung adalah yang maha Agung. 

 Yang sudah ada sebelum semuanya ada. 

  Tidak bisa dilihat oleh mata manusia. 

  Tidak bisa diraba maupun dicium baunya, hanya bisa dirasakan keberadaanya. 

  Dengan adanya daya spiritual yang tinggi. 

  Kepada Tao lah aku mulai merasakan sifat kesadaran yang lebih tinggi sebagai junjunganku.

SIU TAO TAK MENGERTI APA SEBENARNYA TAO

SEUMUR HIDUP PUN AKAN NIHIL BELAKA

DIMANAKAH DEWA DEWA BERADA?

ANTARA JARAK TIGA METER DI ATAS KEPALA - STPC
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Ciang Tao Marathon Sesiung Lie 

Ming Sen di Pekanbaru
Oleh : Taoyu Pekanbaru

Sabtu, 18 Januari 2014, pukul 2 siang, Sesiung (SS) 

Lie Ming Sen beserta istri tiba di Pekanbaru karena 

pada hari tersebut SS Lie Ming Sen dijadwalkan un-

tuk memberikan Ciang Tao bagi Taoyu-Taoyu Pe-

kanbaru. Untunglah, banjir yang melanda Jakarta 

tidak mengganggu jadwal penerbangan dan perjala-

nan Shixiong Lie Ming Sen untuk ke Pekanbaru. 

Setibanya di Pekanbaru, SS Lie Ming Sen dan istri 

dipersilahkan istirahat terlebih dahulu.

Pada malam harinya, pukul 19:00 WIB SS Lie Ming 

Sen dan istri dijemput ke Taokwan Fu You Gong 

(sinar Berkah) Pekanbaru untuk santap malam ber-

sama dan disambut dengan puding selamat datang 

khas Taoyu2 Pekanbaru. Setelah santap malam, pukul 19:30, acara dimulai dengan sembahyang bersama 

dan menyanyi bersama. Setelah Hati tenang dan senang, barulah Ciang Tao dengan tema “Sembahyang VS 

Siu Tao”. Para peserta yang terdiri dari Taoyu, dan umat umum langsung diberikan pertanyaan-pertanyaan 

yang menggugah pemikiran. Setelah materi Ciang Tao dibawakan dengan durasi kurang lebih 1 jam, giliran 

para peserta untuk memberikan pertanyaan di sesi tanya jawab pun langsung disambut para peserta dengan 

antusias. Diskusi pun berlangsung dengan begitu semarak sehingga waktu pun berlalu cepat. Pertanyaan dan 

diskusi terus sambung menyambung tanpa henti. Akhirnya, acara diskusi harus dihentikan karena waktu pun 

telah melewati jam 11 malam. 

Pada esok harinya, Minggu 19 Januari 2014 jam 8 pagi, Taoyu Pekanbaru mengajak SS Lie Ming Sen men-

gunjungi kelenteng Jiu Thian Xian Ni terbesar di Pekanbaru lalu. Acara dilanjutkan di Taokwan Fu You Gong 

dengan Ciang Tao berjudul “Mengapa ‘harus’ Siu Tao melalui Tao Ying Suk.” Sebagaimana Ciang Tao sebe-

lumnya, Ciang Tao yang dihadiri taoyu-taoyu Pekanbaru ini pun diikuti dengan antusias. Terbukti Ciang Tao 

yang seharusnya berakhir pada pukul 12 siang untuk makan siang pun baru berakhir setelah lewat jam 1 siang. 

Dengan perut yang sudah kelaparan pun para Taoyu tetap semangat untuk berdiskusi. 

Setelah santap siang, Ciang Tao dilanjutkan dengan mengusung tema “Azas 

Manfaat Siu Tao dan Menuju Hidup Layak dan Sejahtera.” Ciang Tao tera-

khir ini terasa sangat singkat karena waktunya sudah terpakai di Ciang Tao 

sebelumnya. Terpaksa, ketika jam sudah menunjukkan pukul 3 sore. Ciang 

Tao harus disudahi dan SS Lie Ming Sen dan istri sudah harus diantar ke 

bandara untuk mengejar pesawat pulang ke Jakarta. 

Terima kasih atas kunjungannya SS. Lie Ming Sen. Taoyu Pekanbaru me-

nanti kedatangan SS Lie Ming Sen berikutnya.

Xie Shen En
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Siutao: Berpadunya 

Nyali dan Visi
Oleh : T. Permadi – Palembang

Tidak ada kehidupan yang akan lebih maju tanpa hadirnya jiwa kepemimpinan dalam pribadi tersebut. Dalam 

artikel sebelumnya, “Siutao Fondasi Kokoh Membangun Kepemimpinan” maka karakter merupakan fondasi 

awal membangun pribadi yang siap memimpin, baik memimpin dirinya, memimpin orang lain dan memimpin 

organisasi.

Keberanian (nyali)

Apabila ditelusuri lebih teliti, maka kandungan dari karakter 

seorang pemimpin diantaranya adalah keberanian (saya menye-

butnya nyali). Keberanian ini merupakan salah satu komponen 

karakter yang harus dipunyai oleh seorang pemimpin.

Lalu, dalam hal apakah keberanian atau nyali ini dibutuhkan? 

Dalam menjalani tantangan kepemimpinannya, seorang pem-

impin akan menghadapi berbagai derajat situasi dari yang pasti 

maupun yang tidak pasti. Kondisi ketidakpastian ini ibarat kabut 

yang menyelimuti jalan di depan yang menghalangi pandangan 

kita. Biasanya akan hadir rasa takut, was-was, cemas, karena 

kita tidak bisa melihat dengan jelas apa yang ada di depan kita. 

Kadar nyali yang sudah dipupuk akan menjadi pendorong bagi 

kita untuk melangkah maju. Dalam situasi ini maka keberanian 

dapat diibaratkan dengan mata batin atau mata jiwa yang mam-

pu melihat kejelasan, meskipun mata jasmani kita tidak mampu melihatnya karena terhalangi oleh kabut.

Ketajaman mengasah mata batin (keberanian) ini akan kita peroleh apabila jumlah, frekuensi, durasi dan 

keajegan (red.; teratur) kita menjalani Siutao berada dalam porsi yang mencukupi. Mengingat kehidupan ini 

adalah perjalanan yang memerlukan kesiapan, perjuangan dan kecerdasan, maka melatih keberanian meng-

hadapi dan menjalani hidup adalah penting. Rasa gentar dan cemas harus berangsur-angsur dapat dikikis dan 

digantikan dengan keberanian yang matang.

“Nyali dibentuk oleh peristiwa-peristiwa sulit dan berbahaya, dimana kita lolos dari maut. Hasil setelahnya 

adalah hadirnya rasa tenang, tabah dan jitu manakala menghadapi peristiwa peristiwa

dan bahaya berikutnya”

Visi = Masalah + Tujuan

Dalam sebuah defi nisi kepemimpinan dari www.management.about.com dikatakan bahwa seorang pemimpin 

adalah seorang mempunyai visi, dorongan dan komitmen untuk mencapai visi itu (dari saat memutuskan un-

tuk memulai hingga garis fi nish untuk menyelesaikannya) dan ketrampilan untuk mewujudkan visi itu (dari 

gambaran mental dalam dunia imajinasi menjadi realita di dunia nyata). Dalam prakteknya, hal ini sungguh-

sungguh merupakan suatu hal yang membutuhkan kerja keras, kerja ekstra, ketekunan dan kegigihan. Namun, 

setelah melampaui semua itu, kapasitas memimpin kita telah naik satu tingkat di atas sebelumnya.

Seorang pemimpin mempunyai visi. Seorang pemimpin mampu melihat permasalahan yang muncul ke per-
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mukaan dan perlu diselesaikan. Biasanya seorang pemimpin mampu melihat masalah-masalah yang tidak 

dilihat, yang tidak disadari dan yang tidak menjadi prioritas oleh orang lain. Apapun itu, masalah tersebut 

menjadi fokus perhatian seorang pemimpin dan dia menanganinya dengan konsentrasi penuh pada satu hal ini 

hingga tuntas. Selain masalah, seorang pemimpin juga mampu menetapkan suatu tujuan atau arah baru yang 

ingin dicapai. Kemampuan melihat permasalahan dan menentukan tujuan merupakan salah satu hal penting 

yang harus ada dalam diri seorang pemimpin.

Dari defi nisi ini kita dapat kita jadikan panduan untuk melihat po-

tensi kepemimpinan seseorang, yaitu apakah dia mampu melihat 

suatu permasalahan dan apakah dia mempunyai sebuah tujuan dalam 

benaknya. Visi ini yang akan menentukan pola perilaku dan arah 

kepemimpinan seseorang dalam derajat yang menuju pada kemajuan 

atau pun kemunduran.

Melalui Siutao dengan praktek Tao Ying Suk (Lien Kung, Sen Kung, 

Cing Co) akan memberikan kesempatan kepada pikiran, badan dan 

jiwa kita mencapai suatu keselarasan dan keseimbangan sehingga 

dapat meningkatkan kepekaan dan ketajaman kita melihat suatu per-

masalahan yang dihadapi oleh diri sendiri maupun permasalahan yang sedang dihadapi oleh organisasi tempat 

kita berkarya. Kemampuan merumuskan visi harus menjadi salah satu pokok pelajaran yang terus dikaji dan 

dipelajari oleh para pembelajar kehidupan.

Contoh nyatanya, misalkan ada seorang pemimpin di sebuah kota dimana para umat Tao belum memiliki 

Tao Kwan, maka ia akan melihat bahwa perlunya membangun sebuah Tao Kwan adalah sebuah problem dan 

tujuan yang harus dicapai dalam masa kepemimpinannya. Contoh lainnya, seorang pemimpin melihat bahwa 

agar berkembang dan meningkat pemahaman tentang Tao bagi para umat Tao, maka ia menetapkan perlunya 

media untuk membagi pengetahuan sehingga terwujudlah majalah Intan Dalam Debu, situs tentang Tao, klen-

teng dan lain sebagainya. Di dalam lingkungan Tao kita saja, kita dapat menemukan contoh-contoh pemimpin 

yang telah merealisasikan visi, melihat masalah dan memberikan solusi, menetapkan tujuan dan mengerahkan 

upaya yang dibutuhkan hingga tujuan menjadi terwujud nyata demi kemajuan Tao.

Siutao selain bertujuan memperbaiki jasmani dan rohani kita untuk menjadi manusia yang lebih baik dan 

berdaya guna dari hari ke hari, juga sangat menunjang di dalam mempersiapkan kita untuk menjadi pemimpin 

dalam keluarga, masyarakat dan negara. Peran untuk terlibat dan membawa kemajuan serta kebaikan terbuka 

lebar dengan banyaknya masalah dan tujuan-tujuan ideal yang belum tercapai.

Untuk itu perlu peningkatan kepekaan dan kepedulian guna ikut memikul tanggungjawab untuk memecahkan 

masalah dan mencapai tujuan-tujuan baru. Semoga tulisan tentang kepemimpinan ini menjadi sebuah inspirasi 

untuk bersiap menjadi pemimpin yang membawa kebaikan bagi masyarakat sekitarnya.

“Nyali dibentuk melalui peristiwa-peristiwa sulit dan berbahaya. Teknik yang mengikuti sebagai hasilnya 

menjadi modal untuk menghadapi monster-monster berikutnya. Visi diukir oleh Shen dalam hati manusia, 

menjadi penghindar munculnya keganasan oleh terpicunya nyali yang tak bertuan. Berpadunya Visi ilahi + 

Nyali menghadirkan pemimpin-pemimpin baru yang mengabdi dan terkendali hanya ......untuk kebaikan.”

XSE

TAHU TEPAT PADA WAKTU APA HARUS 'DEMIKIAN' ITULAH KESENIAN YANG TINGGI 

NILAINYA DALAM KESENIAN - STPC

MENGEJAR SUATU YANG SEMPURNA, CITA-CITA BOLEH TINGGI SELANGIT, MESKIPUN 

HASILNYA SANGAT KECIL, JUGA PATUT DIBANGGAKAN - STPC
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Lho..... ?! ini artikel serius atau bercanda ? Mana yang 

benar boz ? wkwkwkwkwkwk................ 

Jawabannya sangat kompleks dan penu-

lis sendiri bukan Dewa Jodoh yang bisa 

memberikan jawaban pasti 100% tok-

cer tetapi lebih baik realistis sajalah......

Bicara soal realita, salah satu faktor 

penghambat sulit mendapatkan jodoh 

adalah persoalan kriteria dan syarat 

yang dibebankan pada dirinya sendiri 

saat mencari atau memilih pasangan 

hidupnya.

Ada orang yg mengaku sakti bersabda: 

jodohnya belum terbuka, jodohnya berat, jodohnya 

masih tertutup kabut hitam dll. Bagi muda mudi kalau 

mau percaya hal tahyul ini yah silahkan........  Karena 

buat penulis, itu adalah pemahaman yg sedikit pandai 

alias banyak..........

Manusia sejak dilahirkan 

sudah ada jodohnya masing 

masing, hanya saja yang 

sering kali terjadi adalah 

kita tolak jodoh dan rejeki 

tersebut. 

Hal ini disebabkan oleh: 

Ke EGO an manusia yg 

lebih berkuasa untuk me-

nolak jodoh.

Mengapa EGO manusia lebih berkuasa daripada Jo-

doh ? karena : 

Si “ego” lah yang bekerja terlebih dahulu dari-

pada “jodoh”

Sesi I :

SURVEY

Survey terhadap muda mudi 

dalam mencari pasangan hidup, 

dengan sebuah pertanyaan clas-

sic yaitu :

1. Kriteria cewek ida-

man: 

Cantik, anggun, sexy, supel, 

penampilan selalu ter-update, 

keibuan, tidak galak, bicaranya 

halus, pandai masak, tidak ma-

tre, mandiri, beragama dll.

2. Kriteria cowok ida-

man: 

Cakep, anak konglomerat, ma-

cho, setia, mandiri, pandai, sekolah tinggi, humoris, 

tidak merokok, sabar, baik, ga lebay, ga bawel, punya 

credit card no limit dari 52 bank untuk istrinya shop-

ping setiap minggu di Singapura, Hongkong, Tokyo, 

New york dan Paris, dll.

Semua kriteria tersebut tidak ada yang salah......  

banyak kriteria dan syarat sampai bingung 

sendiri mau pilih yang mana yang diutamakan, 

karena tidak seorang pun yang bisa memenuhi 

semua kriteria di atas, sehingga tanpa terasa 

dengan berjalannya waktu menjadi pemuda 

/ pemudi jomblo atau mengambil keputusan 

asal asalan dengan fi losofi  “yang penting su-

dah laku” (fi losofi  jurus kepepet).

Sesi II :

PENGHAMBAT

Apakah sulit mencari jodoh ? sangat sulit !

Apakah mudah mencari jodoh ? sangat mudah !

Rumus mencari Cinta 

Sejati & Abadi

4K + 1K = 5K
Oleh : Mr. P.B.  –  Pekanbaru
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Artinya selama kita belum mengambil keputusan un-

tuk “menikah” , hal ini belum bisa kita sebut jodoh.

Sesi III :

ART / SENI

Mencari cinta adalah sebuah pekerjaan seni / art. YA-

KINILAH ! 

Romantisme adalah sebuah hasil karya seni yg tim-

bul saat seseorang sedang jatuh cinta. Jadi kenapa ro-

mantisme bisa lenyap tak berbekas bagi kebanyakan 

pasangan  setelah menikah sekian lama ? Jawabannya 

pikir sendiri ya !    wkwkwkwkwk......

Semakin tinggi nilai seni sebuah cinta maka biasanya 

akan semakin sulit untuk mendapatkan jodoh 

Atau sebaliknya yaitu 

tidak mengerti soal 

“the art of love” sama 

sekali...... khusus 

kasus ini susah dapat-

kan obatnya kata Mr, 

P.B. wkwkwk......

Ilustrasi :

Semakin tinggi sebuah 

gunung, maka akan se-

makin sulit untuk didaki apalagi sampai ke titik pun-

caknya. Di dunia ini, berapa orang yg pernah mendaki 

gunung Semeru ? saya pernah dan gagal     mencapai 

puncak Semeru. Berapa orang yang berhasil sampai 

ke puncak gunung Himalaya ? Saya hampir pernah ke 

Himalaya, alias tidak pernah. wkwkwk....... 

Kompensasi hasil perjuangan seorang pendaki gu-

nung adalah semakin tinggi sebuah gunung, maka 

akan semakin indah dan luas pemandangan yang 

akan kita lihat bila kita sudah berada di puncak gu-

nung tersebut,  plus ......... (rahasia pendaki dan sulit 

diungkapkan lewat kata kata).

Realita :

Jadi sudah sewajarnya bila tidak semua orang bisa 

mendapatkan “the true of love” dalam pencarian 

jodoh. Hal ini tergantung kepada pandangan hidup, 

pegangan hidup, perjuangan hidup seseorang dan ten-

tunya, juga sangat tergantung pada welas asih Dewa 

Dewi kepada kita.

Sesi IV :

RUMUS KRUSIAL

Sesi ini membuka rahasia sebuah rumus panduan 

mencari jodoh,  namun bukan rumus ilmu mathema-

tika yg serba pasti......... (baca sesi III).

Asal usul rumus panduan ini dari warisan keluarga 

dan tidak diketahui siapa yg menciptakannya (maaf 

ya.....) 

NB:  hanya “judul” rumus ini adalah ciptaan asli pe-

nulis (wkwkwkwk)  

Rumus cinta abadi bukan mathematika, yaitu: 4K + 

1K = 5K.

4K + 1K adalah :  

1. Kepribadian

2. Kecantikan

3. Kesehatan

4. Kebersihan atau Kekayaan

5. Kesetiaan (1K)

5K adalah : 

Kesempurnaan, Kekurangan,  Kejodohan, Kebaha-

giaan Keluarga.

Penjelasan :

1. Kepribadian: 

Sifat dasar seseorang, kepandaian / pendidikan for-

mal dan informal, baik hati, berbudi bahasa, ramah, 

pelindung, supel, tidak sombong dll

2. Kecantikan : 

Berkaitan dengan inner beauty, tidak harus cantik 

atau ganteng, penampilan oke tidak ndeso, pandai 

menempatkan diri dll  

Contoh kasus: 

Jangan sampai kita ditanya teman kita: "itu siapa yang 

ada di sebelah kamu ? pembantu atau baby sister anak 

kamu ? atau baby sister dikira istri kita (gawat), atau 

suami dikira sopir (malulah.....)  dll.
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3. Kesehatan : 

Fisik dan pikiran sehat. 

Contoh kasus: bila kita mempunyai pasangan hidup 

yg mengidap sakit cancer kronis atau sakit syaraf 

setengah waras, apakah kita bisa membangun sebuah 

keluarga yang bahagia ?

4. Kebersihan (khususn-

ya bagi kaum wanita) : 

Bayangkan kalau kita mem-

punyai pasangan yang tidak 

pandai mengurus rumah tang-

ga, rumah selalu terlihat jorok 

dan berantakan. Bayangkan 

kalau  kita mempunyai pa-

sangan yg tidak bisa merawat 

diri sendiri, bayangkan kalau 

anak anak kita tidak terurus, 

dll

Kekayaan (khususnya bagi 

kaum pria) : 

Bayangkan kalau pasangan 

kita adalah seorang pemalas, pengangguran, tidak ada 

masa depan, suka berfoya foya, pemabuk dan main 

judi. 

Bayangkan kalau keluarga kita hidup dibawah garis 

kemiskinan dalam arti buat makan sehari hari saja su-

sah, homeless, anak tidak bisa sekolah dll. 

Kesimpulan: apakah salah jadi cewek matre ?

5. Kesetiaan : 

Ceritanya seseorang sedang mengumbar sumpah janji 

setia kepada kekasihnya.

Adalah bohong besar bila kekasih kita berkata sebuah 

janji akan selalu setia selamanya (setia sampai ga 

bosan aja kali, kalau sudah bosan.... bye bye ). 

Karena sebuah Kesetiaan 

berkaitan dengan komitmen 

dalam berumah tangga dan 

akan diuji dengan berjalannya 

waktu !

Sesi V :

HARAPAN

Akhir kata, 

Bagi muda mudi : 

semoga kriteria 4K+1K di 

atas bisa membuka wawasan 

dalam mencari jodoh dan syu-

kur bila mendapatkan cinta sejati dan abadi sampai di 

puncak gunung Semeru.

Dan bagi yang sudah menikah : 

Semoga kriteria 4K+1K=5K di atas bisa bermanfaat 

untuk saling merevisi kehidupan berumah tangga kita 

dan untuk medapatkan keharmonisan sejati dan abadi 

sampai di puncak gunung Himalaya.

SEMANGAT !!!

MAKAN MINUM SECARA SEDERHANA

LEBIH BAIK DARI PADA BANYAK DAGING IKAN DAN LEMAKNYA

PERHATIKAN VITAMIN VITAMIN DAN MINERAL MINERAL SECUKUPNYA

TAHAN UJI TAHAN LAMA DAYA BEKERJA - STPC

PERUMAHAN HARUS DALAM KEADAAN BERSIH

SINAR MATAHARI DAN HAWA SEJUK HARUS MENCUKUPI

TIDUR MALAM HANYA BEBERAPA METER PERSEGI

KERJA DAN ISTIRAHAT JANGANLAH MELAMPAUI BATAS ATURLAH SENDIRI

KEHIDUPAN SEPERTI BIASA SAJA

GIATLAH JADI MANUSIA YANG BERGUNA

RUMAH SUSUN TINGGI MULA MULA DARI DATARAN JUGA

SIU TAO DAPAT MENENANGKAN PIKIRAN ANDA
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Saatku Menutup Mata
Oleh : Hendra Yeo

Kelakuan dan sifat manusia saat ini sangat jauh berbeda dengan manusia beberapa puluh tahun lalu. Tiap 

hari kita disuguhi oleh berita-berita yang membuat miris hati ini. Ada adik membunuh kakaknya, ada istri 

membunuh suaminya sendiri, bahkan banyak pula anak yang membunuh orang tua yang melahirkan dan mer-

awatnya.

Kita sebagai manusia yang budi pekertinya masih berfungsi tentu bertanya-tanya, apa yang sedang terjadi? 

Mengapa manusia begitu mudahnya menghilangkan nyawa orang lain? Bahkan manusia tersebut lebih rendah 

daripada hewan. Mengapa bisa manusia dilahirkan demikian rendahnya? 

Kita patut bersyukur pada Shen, mungkin kita tidak dilahirkan dengan nilai yang rendah seperti mereka-

mereka. Kalau seandainya nilai mereka 3 atau 4, mungkin kita lahir dengan nilai 6 atau 7. Tugas kita di dunia 

ini adalah memperbaiki nilai tersebut menjadi lebih baik dengan merevisi diri seperti yang diajarkan dalam 

Tao kita.

Jelas dalam Siu Tao kita, tujuan akhir kita adalah Cen San Mei, Sempurna Abadi 

yang jelas-jelas nilainya adalah 10. Apakah sanggup kita memanfaatkan sisa hidup 

kita meningkatkan nilai saat kita lahir menjadi nilai sempurna saat kita menu-

tup mata? Kalaupun rasanya tidak akan sanggup, minimal nilai akhir kita adalah 

mendekati nilai 10, seperti 8 atau 9 mungkin. Jangan sampai malah menjadi turun 

lebih rendah dari nilai diri kita saat lahir.

Saat seseorang meninggal, apa yang dilakukannya selama hidup ini tiba-tiba saja 

menjadi semacam ajang penilaian bagi dirinya. Bukan harta benda peninggalannya 

yang dinilai, harta benda berlimpah tiada arti kalau sudah waktunya tiba. Lantas apa yang kita tinggalkan? Ya, 

hanya nama yang kita tinggalkan, seperti kata peribahasa “manusia mati meninggalkan nama”. Persoalannya, 

nama yang bagaimana yang kita tinggalkan? Apakah nama baik atau malah nama buruk?  Tentu saja, nama 

harum yang harus kita tinggalkan…

Seorang teman baik pernah berkata padaku, dia ingin disaat dia tiada, banyak sanak saudara, teman, dan han-

dai taulan datang menghadiri pemakamannya, menangisi kehilangannya, mengingat kebaikannya,  mengantar 

kepergiannya.  

Bila itu terjadi berarti kita berhasil dan sukses dalam hidup ini, bukan dalam artian harta benda berlimpah, 

namun berhasil dan sukses meninggalkan nama harum di dunia ini, yang mungkin lebih abadi  dikenang 

sepanjang masa. Rasanya lebih berarti daripada sekedar meninggalkan harta benda bukan?

Kematian begitu dekat mengintai, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi besok. Maka dari itu, jangan 

tunda lagi mulai memupuk nama baik, nama harum, sehingga saat kita menutup mata minimal nilai kita 8, 

kalau rasanya susah mencapai nilai sempurna. Dan berharaplah di kehidupan yang akan datang akan berjodoh 

dan menemukan Tao kembali, merajut kembali nilai menjadi Sempurna Abadi.

Semoga bermanfaat…

TINGKATKANLAH KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI 

DUA DUANYA DIPERHATIKAN, PANJANG USIA TERJADI

MOHON KEPADA MAHA DEWA MAJU SELANGKAH LAGI

SIU TAO PATUT ADA KEJODOHAN MENDEKAT LEBIH LEBIH - STPC
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Melupakan Cinta Lama 
Tak Perlu Menjelekkan

Oleh : Yang Cun Wei

Masa-masa pacaran adalah masa yang paling indah dalam kehidupan percintaan. Apapun yang dilakukan pa-

sangan kita pasti tidak ada yang salah, semua benar. Kita menerimanya dengan ikhlas, diperlakukan bagaima-

napun ditelan bulat. Katanya, tai kambing pun dirasa coklat. Namun, setelah putus, semua hal jelek pasangan 

yang dulu disanjung-sanjung pun berubah. Bahkan hal yang baik sekalipun akan di cap jelek. Yang tadinya 

serasa bunga mawar indah yang wangi menjadi bunga bangkai.

Bertemu Tao dalam hidup saat ini adalah sebuah anugerah yang tak ternilai harganya. Sebuah jodoh yang 

maha sempurna. Seorang sekelas Kong Hu Cu pun pernah berkata,”Bertemu Tao sehari, besok matipun puas 

sudah”. Betapa beruntungnya kita bisa bertemu Tao dalam hidup ini, bisa mempelajarinya, bisa menerapkan-

nya dalam hidup kita.

Namun, sangat miris mendengar orang yang sudah belajar Tao, mendapatkan 

manfaat dari Tao, belakangan malah menjelek-jelekan Tao kita di lingkungan 

sendiri maupun di lingkungan luar. Seandainya setelah kita bertemu dengan 

Tao, tidak bisa memahami, tidak bisa mengerti, tidak sanggup mempelajari, 

bahkan tidak bisa menerapkannya dalam hidup kita bukan berarti Tao yang 

tidak sempurna, tapi kita lah manusianya yang masih bodoh.

Mereka mencoba menghasut orang-orang yang masih berjodoh dengan Tao 

agar segera ‘berpisah’. Meninggalkan Tao seperti yang telah mereka lakukan. 

Seperti orang berpacaran yang sudah putus dari pasangannya, yang awalnya 

tai kambing pun dirasa coklat berubah menjadi coklatpun dirasa tai kambing sekarang.

Dalam organisasi maupun perguruan, terdiri dari manusia dengan berbagai macam sifat dan karakter. Tidak 

tertutup kemungkinan kita akan berseberangan dengan siapapun yang mungkin berada dalam lingkar orga-

nisasi maupun perguruan tersebut. Apabila sifat dan karakter orang lain yang mungkin kita nilai tidak bagus 

itu sih wajar saja karena mereka belum jadi Dewa, belum menjadi sempurna. Namun tidak tertutup kemung-

kinan kitanya lah yang jelek. Tanyakan pada diri kita, semua orang mabok, hanya kita yang tidak mabok, apa-

kah bisa? Semua orang kotor, hanya kita yang bersih, apakah bisa? Orang yang mempelajari Tao jelek bukan 

berarti Tao nya yang tidak bagus, bukan Tao nya yang harus kita jelekkan. Tao berdiri suci bersih diatas sana, 

manusianya lah yang kotor hina.

Alangkah bijaknya bila kita ingin ‘putus’, ingin ‘berpisah’ dari Tao, kita bertindak atas diri kita sendiri, jangan 

melibatkan orang lain, membawa serta orang lain. Alangkah bijaknya kita meninggalkan Tao dengan indah, 

seperti pada saat kita datang ‘melamar’ Tao saat itu. Bersikaplah dewasa, walaupun saat ini kita telah mempu-

nyai ‘cinta’ baru, tidak perlu sampai menjelekkan cinta lama.

Ingatlah, belum tentu dalam kehidupan yang akan datang kita akan bertemu Tao kembali. Bersyukurlah untuk 

saat ini, manfaatkan kesempatan ini dalam sisa kehidupan, menuju sedekat mungkin untuk mencapai Sem-

purna Abadi.

Semoga bermanfaat…
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Jangan anggap remeh 
Koin Segitiga

(cerita dari kisah nyata)
Oleh : Feny Lin – Bandung.

Suatu hari saya dan laukung berangkat ke rumah Sesiung untuk Pai Chia. Karena Sesiung teman kami baru ada 

dirumah sekitar pukul 21.00 wib jadi kami putuskan untuk berangkat dari rumah sekitar pukul 20.45 wib..... 

Kebetulan di rumah Sesiung ada altar Kongco Maha Dewa Thay Shang Lao Cin.... dan sebenarnya sudah be-

berapa kali kami selalu pai pada Kongco di rumah Sesiung teman saya itu.

Disambut dengan sangat ramah oleh tuan rumah (Sesiung teman saya) dan kami dipersilahkan untuk masuk... 

kemudian kami mulai membuka pembicaraan macam-macam.... mulai dari hobby sampai dengan kesibukan 

dan bisnis masing-masing. Seru ceritanya sampai-sampai tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 23.00 

wib. Kemudian Sesiung mengajak kami berdua untuk menuju altar Kongco Thay Shang Lao Cin yang ada di 

lantai 2 dirumahnya. 

Sembahyang didepan altar Kongco-pun dimulai... disemprotkan minyak wangi (Siang Sui) dan kami diberi 

hio oleh Sesiung...... kemudian kami mulai khusuk sembahyang ditutup dengan lienkung.  Setelah lienkung 

selesai, kemudian kami dipersilahkan untuk mengambil koin/angpao segitiga di altar Kongco Thay Shang Lao 

Cin.... dan tak lupa Seshiong yang ramah ini selalu menyuruh kami untuk membawa pulang permen untuk 

anak-anak dirumah. 

Waktu menunjukkan pukul 24.30 wib.... setelah mendapatkan koin segitiga ....  dan permen yang dibawa pu-

lang untuk anak-anak dirumah... kamipun pamit untuk pulang... 

“Sudah malam..... tidak perlu ngebut dijalan....” ini pesan yang disampaikan oleh Sesiung teman saya sebelum 

kami berlalu dengan motor menelusuri dingin dan sepinya jalanan malam hari.  Dan memang pesan terse-

but diingat baik-baik oleh laukung, padahal saya dalam hati berkata “mengapa laukung pelan-pelan sekali 

mengendarai motornya ?” maklum saya sudah terbiasa mengen-

darai motor dengan kecepatan tinggi...  jadi rasanya lama saat 

laukung yang pegang kendali. 

Tak lama berlalu jalanan yang sepi.... tiba-tiba kami melihat ada 

beberapa motor yang sedang melaju dengan kencang dan meni-

kung di perempatan jalan yang ada kendaraan kami juga.... dari 

arah yang berlawanan salah satu motor yang dikendarai oleh 

anak muda tahu-tahu meluncur kearah kami dengan kecepatan 

tinggi tanpa pengemudinya... sipengemudi sudah jatuh terlebih 

dulu dari motor yang dikendarainya... dan motor menggelincir 

menuju kearah kami.... 

Dan laukung mengerem motor dengan mantap. Karena laukung tidak kencang dalam mengendarai motornya 

sehingga rem yang dilakukan olehnya tidak membuat ban motor belakang oleng...  Rem dengan kencang dan 

motor yang meluncur dari arah yang berlawanan tersebut berhenti tepat didepan motor kami.
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Jantung kami benar-benar dibuat debar kencang saat hal tersebut terjadi.  Setelah kami melihat sipengemudi 

tidak terluka maka kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju rumah. Sepanjang perjalanan 

pulang kami mengucap Xie Shen En berulang kali.... dan laukung baru membuka percakapan setelah kami 

terdiam sesaat mambayangkan jika sampai kami kena benturan dari motor tersebut... tentunya kami sudah 

terbaring di Rumah Sakit malam itu juga.  

“Mujur....” itu ucapan laukung yang disampaikan pada saya. Itu adalah koin/angpau segitiga yang laukung 

dapatkan di rumah Sesiung tadi. Dan benar-benar kenyataan... benar-benar mujur.... 

Dan beruntung sekali nasehat yang Sesiung pesankan pada laukung dilakukan oleh laukung. Ini mujur yang 

ke 2 yang kami peroleh malam itu... 

Xie Shen En..... berkah Kongco Thay Shang Lao Cin sangat luar biasa. 

Xie-xie untuk Sesiung Liem Gwan Siang untuk semua yang sudah Sesiung berikan untuk kami berdua.  Thay 

Shang Bao You Sesiung...

Ini adalah cerita nyata yang kami alami. Koin/Angpau segitiga yang jika dilihat hanya berbentuk segitiga war-

na merah dan didalamnya hanya berisi uang koin 100 rupiah ada 2 koin tsb, tapi apa yang terkandung didalam 

tulisan yang ada sangat-sangat berarti. Jadi jangan anggap remeh pesan-pesan yang ada di koin segitiga. Itu 

adalah pesan yang mengandung arti untuk diri kita. 

Intinya adalah percaya pada kebesaran Kongco Thay Shang Lao Cin. 

Sepenuh hati mengabdi untuk Kongco Thay Shang Lao Cin. Maka tidak 

ada yang akan menerima kerugian. Pengalaman saya tersebut adalah buk-

ti yang sangat nyata. 

Mari kita bersama mengabdi pada Kongco Thay Shang Lao Cin..... Sega-

la cara akan kita dapatkan untuk hidup kita menjadi lebih baik. 

Setengah dari Dewa dan setengah dari kita... Lakukan yang terbaik untuk 

hidup kita dan Kongco akan membantu untuk berhasil. 

Do the best..... 

Xie-xie....

SIU TAO MEMPELAJARI KEKUATAN GAIB

MENOLONG MANUSIA KELUAR DARI KESESATAN

MENGHINA MERUSAK MENDATANGKAN MALAPETAKA

SEMBARANG BICARA ADALAH SETENGAH GILA - STPC

KEKUATAN GAIB DIUMPAMAKAN KEKUATAN LISTRIK

MATA BIASA TAK DAPAT MEMANDANG WUJUDNYA

MEMBUKTIKAN CUKUP DENGAN CARA PEMBUKAANNYA

SEMUA MANUSIA MEMPUNYAI HASRAT BELAJAR ILMU KEDEWAAN - STPC

DAPAT MENGETAHUI KEJADIAN-KEJADIAN DI DUNIA

DEWA-DEWA TAK PERLU MEMPERLIHATKAN BENTUK KONGKRIT DIRINYA

SIU TAO BELAJAR KEKUATAN TAO FAK

REJEKI AKAN MENGUNGGULI SESAMA - STPC
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“KEHIDUPAN YANG 

ALAMI”
Oleh : HCL – Pekanbaru

30 tahun yang lalu di sudut kota ada sebuah perkampungan yang damai. 

Hiduplah sepasang suami istri yang sangat sederhana di sebuah rumah 

kontrakan. 

Mata pencaharian mereka hanyalah berjualan barang sehari hari di sebuah 

kedai kecil. Hari demi hari mereka lewati kehidupan ini dengan keyakin-

an, ketekunan, kesabaran, jujur dan sangat berhemat dalam pengeluaran.

Setiap hari sang suami bangun pagi jam 06.00  pergi ke pasar berbelanja 

sayur, ikan dan keperluan sehari hari  untuk dijual kembali di kedainya. 

Sang istri dengan badan yang capek dan mata yang sering kali menahan 

kantuk karena malam hari menyusui anaknya yg masih bayi harus bangun lebih pagi sekitar jam 05.00 untuk 

menyiapkan sarapan buat sang suami tercinta. Mereka bekerja saling bahu membahu demi mencari nafkah 

dan membesarkan anak dalam keluarga mereka tanpa berkeluh kesah.

Sehari, seminggu, sebulan, setahun demi setahun sangatlah cepat berlalu. Tidak terasa anak anak sudah be-

ranjak dewasa. Berkat kerja keras dan ketekunan yang tidak mengenal lelah, kehidupan keluarga ini menjadi 

lebih baik, bisa membeli sebuah rumah sendiri, kendaraan bermotor dll.

Singkat cerita, suatu hari sang suami dan istri dalam  perjalanan pulang dari rumah orang tua mereka dengan 

mengendarai motor, di tengah perjalanan menjelang malam hari, mereka melihat seorang remaja yang men-

galami kecelakaan. Seketika itu juga sang suami  istri ini segera turun dari motor dan menghampiri pemuda 

tsb. Sang suami bertanya “dimana tempat tinggal orang tua kamu ?” Sambil menolong dan meminggirkan 

motornya, pemuda ini memberitau alamat rumahnya dan ternyata sangat jauh.

Sang suami segera mengambil keputusan dan berkata kepada istrinya, “mama bawa motor kita, ikutin dari 

belakang dan papa bawa motor anak ini antar dia ke rumah sakit”.

Setelah selesai berobat di rumah sakit, suami istri beserta pemuda ini pulang ke rumah, segera menelpon dan 

memberitau kepada orang tuanya kalau anaknya mengalami kecelakaan namun sekarang sudah dalam kondisi 

baik dan sedang beristirahat di rumahnya. Keesokan harinya orang tua pemuda ini datang ke rumah untuk 

menjemput anaknya.

Dari sedikit cerita di atas, apa hikmah yang bisa kita ambil ? 

1. Kerja keras mereka dan hasil keuntungan dari berdagang yang tidak banyak, bisa mereka sisihkan 

menabung sedikit demi sedikit sampai bisa membeli sebuah rumah sederhana dan sebuah motor. 

2. Sang suami istri ini dengan kehidupan ekonomi yang serba pas-pasan, mereka tetap menolong pemuda 

ini tanpa pamrih, tidak dengan setengah hati, tidak segan segan dan tidak ragu-ragu.

3. Hidup dengan sederhana, berhemat dan tanpa sadar sudah melakukan amal adalah sebuah ungkapan 

fi losofi  kehidupan yang baik yaitu :  Berdoa, Bekerja dan Beramal.

4. Shen tidak membeda-bedakan besar kecil sebuah amal. Shen hanya menilai sebuah amal dari ketulu-

san hati kita dan tentunya tanpa pamrih.
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5. Saat sekarang sang suami istri sudah berkehidupan dengan kecukupan, dengan tetap berdagang di se-

buah kota besar dan malahan sudah membuka cabang untuk usaha anak-anaknya.

Terakhir.......

Kami mengutip sebuah kata kata nasehat dari sumber kisah ini,  yaitu :

“Dalam kehidupan sehari-hari, tanamkanlah kebaikan yang tulus di hati, Shen akan selalu melindungi kita, 

junjunglah tinggi Tao, karena Tao.....   hidup kita baru bisa damai sejahtera”.

Xie Shen En.

SEMANGAT !!!   

Kung Tek yang 

Menyeluruh
Oleh : Fung2

Kita sebagai umat beragama selalu dianjurkan untuk beramal (Kung Tek). Dima-

na Kung Tek ini bisa berupa uang, tenaga maupun pikiran. Well.. Semua sudah 

mengerti ini.. namun.. kalau hanya mengerti saja.. apalah artinya?? Berbuat / Ac-

tion lah yang penting.. 

Apa saja yang sudah kamu lakukan untuk Tao kita ini ? Salah satu contoh yang sederhana, misalkan membuat 

artikel di majalah Intan Dalam Debu ini.. ini adalah bagian kecil dari Kung Tek, dimana.. mungkin jika orang 

lain membaca artikel kita ini akan bermanfaat bagi mereka. Maka dari itu.. ayo menulis untuk membantu 

meramaikan majalah tercinta kita ini. (Pesan sponsor.. hehehe)

Contoh lain, bekerja di organisasi Tao Thay Sang Men kita ini.. Seperti organisasi agama lainnya, organisasi 

kita adalah organisasi sosial, dimana kita tidak digaji untuk bekerja. Bekerja disini memiliki nilai lebih bagi 

kita, dan menjadi ajang pembelajaran, apalagi untuk kita yang masih muda ini. Belajar berorganisasi membuat 

kita lebih mengerti dan bekerja sama dengan orang lain yang sifatnya beragam, dimana kita bisa memahami 

dan belajar bersosialisasi dengan berbagai macam orang. Kita juga bisa meningkatkan cara problem solving 

jika kita menemui masalah, dan banyak manfaat manfaat lainnya.. 

Tetapi terkadang, sangat heran, ada beberapa orang menilai kita yang bekerja sosial ini bodoh.. mereka ber-

pikir “tidak digaji kog mau bekerja..” Mereka memikirkan untung rugi dalam setiap perbuatan mereka. Nah, 

disinilah mereka salah.. Bekerja sosial tanpa pamrih, tanpa digaji.. namun dengan sungguh-sungguh menger-

jakannya.. inilah menjadi nilai lebih yang ada di diri kita. Ini adalah bentuk Kung Tek kita, khususnya sebagai 

muda-mudi yang belum memiliki cukup uang untuk beramal. Kita menyumbangkan tenaga dan pikiran kita 

untuk Tao yang mulia ini. Agar Tao terus berjalan maju dan tidak tergoyahkan. 

Inilah Kung Tek yang menyeluruh.. Berbuat baik tanpa memikirkan untung atau rugi..  Inilah yang disebut 

GONG (kosong) dalam Kung Tek.. Dimana kita setelah berbuat amal, kita tidak memikirkan lagi bahwa kita 

telah berbuat amal. Perbuatan yang terjadi secara alamiah dari diri sendiri untuk berbuat amal terus menerus. 

Dari Kung Tek yang menyeluruh ini lah yang menentukan nilai diri kita sampai dimana. Apakah kita masih 

memikirkan untung atau rugi dalam melakukan sesuatu ?? Ataukah sudah alamiah dari diri kita untuk melaku-

kan sesuatu yang baik ?? Jawabannya ada pada diri kita masing-masing.. 

Xie Shen En
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BELAJAR “JALAN” MENU-

JU KESUKSESAN BISNIS 

DARI LAO ZI (Part 3)
OLEH : O.C.K

BAB 68 DAO DE JING – KESATRIA YANG PALING PERKASA ; BAB 69 

– YANG PENUH EMPATI DAN WELAS ASIH AKAN MENANG

Bab 68 : “Yang disebut KESATRIA jarang menggunakan kekerasan. Yang hebat 

dalam pertempuran tidak mudah diprovokasi musuh. Yang selalu mengalahkan 

musuh-musuhnya jarang berhadapan secara langsung. Yang mahir memimpin 

orang selalu bersikap rendah hati.”

Bab 69 : “Dalam kemiliteran ada pepatah, sebaiknya tidak menyerang terlebih 

dahulu, tetapi mengambil sikap mempertahankan diri sehingga tidak gegabah 

melangkah maju satu inci sekalipun, bahkan bila perlu lebih baik mundur satu 

depa”

Nasihat Lao Zi bagi para pemimpin perusahaan dalam menghadapi persaingan bis-

nis adalah 'Pemimpin yang hebat adalah mereka yang tidak mudah terprovokasi oleh tindakan lawan sehingga 

melakukan perang.' yang diartikan misalnya perang harga, perang saling fi tnah / menjelekan dan sebagainya 

karena perang akan menghabiskan keuntungan dan image perusahaan dan seringkali melupakan kalau dalam 

suatu industri mungkin terdiri dari banyak perusahaan, dengan berperang maka mungkin akan melemahkan 

perusahaan sendiri dan menguntungkan bagi perusahaan lain dengan lemahnya perusahaan sehingga akhirnya 

perusahaan menjadi hancur.

Dalam teori marketing 3.0 dari Philip Kotler salah satu credonya berbunyi “Love your customers and respect 

your competitors” yang mana sudah di dengungkan oleh Lao Zi dari sejak 2.700 tahun lampau.

BAB 70 DAO DE JING – PENAMPILAN SEDERHANA NAMUN SANGAT MULIA

“Pembicaraanku mudah dimengerti, mudah dilaksanakan, namun banyak orang yang tidak mengerti, 

tidak bisa melaksanakan. Pembicaraan ada intinya, perbuatan ada tujuannya.”

Teori dari Lao Zi yang berumur 2.700 tahun untuk pimpinan bisnis adalah tentang bagaimana mengkomuni-

kasikan visi, misi, tujuan, strategi dan sebagainya dari seorang pimpinan kepada seluruh anggota organisasi 

sehingga semua anggota organisasi bisa bersama-sama melaksanakan sesuai tujuan yang sudah digariskan. 

Bilamana komunikasi dari seorang pimpinan yang lemah maka hanya pimpinan tersebut yang mengerti akan 

maksud dirinya sendiri dan akibatnya tidak ada yang bisa melaksanakan karena mungkin komunikasi tujuan 

tersebut tidak dapat dimengerti sama sekali oleh orang lain. 

BAB 74 DAO DE JING – RAKYAT SUDAH TIDAK TAKUT MATI LAGI

“Kalau warga sudah tidak takut mati, kenapa masih harus menggunakan kematian untuk menakuti mere-

ka ? supaya warga tahu menyayangi nyawanya, maka orang yang berbuat kejahatan besar harus ditang-

kap dan dihabisi sesuai hukum oleh yang berwenang.”
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Lao Zi mengajarkan kepada para pemimpin bisnis, untuk menjalankan organisasi dengan baik maka seorang 

pemimpin harus bisa menegakkan dan menjalankan aturan dengan baik. Berani menghukum orang-orang 

yang melanggarnya maka organisasi akan berjalan dengan baik. Pemimpin tidak boleh mengeluarkan kata 

ancaman yang tidak pernah dijalankan secara konsisten hukumannya.

BAB 76 DAO DE JING – SIFAT LEMAH LEMBUT LEBIH UNGGUL ; BAB 77  

TIDAK INGIN DISANJUNG ; BAB 78 –  LEMBUT BISA MENGALAHKAN YANG 

KERAS

Bab 76 : “Ketika masih hidup tubuh manusia itu lemah lembut gemulai penuh vitalitas, 

keika meninggal tubuhnya berubah menjadi kaku dan keras. Karena itu keras dan kaku 

merupakan tanda kematian, lemah lembut melambangkan tanda kehidupan.”

Bab 77 : “Hukum alam semesta mirip seperti orang yang sedang menggunakan busur untuk memanah! 

kalau membidik terlalu tinggi, diturunkan. kalau membidik terlalu rendah, diangkat. kalaiu busurnya 

terlalu rengang, tenaganya dikurangi. Kalau regangan busurnya kurang, tenaga tarikannya ditambah”

Bab 78 : “Di dunia ini tidak ada benda yang lebih lemah lembut daripada air, namun kemampuannya 

menghancurkan benda benda keras tidak ada yang bisa menandinginya dan tidak ada yang bisa menggan-

tikannya. Sesungguhnya, yang lemah bisa mengalahkan yang kuat, yang lembut bisa mengalahkan yang 

keras, semua orang sudah mengetahuinya, tapi jarang yang bisa melakukannya.’  

Kalau kita kaitan dengan teori bisnis maka teori Lao Zi yang sudah berumur 2.700 tahun ini sangat berman-

faat bagi system organisasi. Organisasi yang dijalankan secara kaku dan keras melambangkan kematian atau 

kehancuran organisasinya. Organisasi yang dijalankan lembut atau dengan fl exibilitas tinggi melambangkan 

tanda kehidupan. Dengan demikian kita bisa mengerti bahwa system yang lebih baik menurut teori Lao Zi 

adalah system yang berkembang dengan fl eksibilitas tinggi mengikuti perkembangan situasi dan kondisi serta 

kemampuan manusianya.  Organisasi harus selalu bisa fl eksibel menyesuaikan, seperti panah terhadap tar-

getnya, kalau terlalu rendah atau tinggi maka bisa di sesuaikan dan bilamana terlalu tegang atau rengang maka 

dapat di sesuaikan kekuatannya.

BAB 81 DAO DE JING – KATA-KATA YANG BISA DIPERCAYA BIASANYA TIDAK INDAH

“Sesungguhnya kata-kata yang dapat dipercaya pada umumnya biasa-biasa saja, sedangkan kata-kata 

yang indah dan manis pada umumnya tidak bisa dipercaya. Orang baik dan mulia biasanya jujur dan se-

derhana, tidak perlu bersilat lidah membela diri, orang yang pandai bersilat lidah biasanya bukan orang 

baik-baik. Orang yang punya ilmu pengetahuan luas, biasanya tidak banyak tingkah, orang yang banyak 

tingkah, biasanya belum tentu punya pengetahuan yang luas.”

Dalam bab terakhir ini Lao Zi mengajarkan kepada pemimpin bisnis bagaimana untuk mengenali bawahan 

yang baik. Pimpinan tidak boleh terjebak kepada kata-kata manis, kata-kata yang hanya membenarkan di satu 

pihak, kata-kata yang sebetulnya “kosong”. Pemimpin yang baik, harus bisa membedakan mana bawahan 

yang berkualitas dan pandai bukan dengan kemampuan berbicara tetapi tindakan nyata.

Sekian artikel saya tentang Belajar "Jalan" Menuju Kesuksesan Bisnis dari Lao Zi. Semoga bermanfaat bagi 

para pembaca yang budiman.

XIE SHEN EN
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SIU TAO DAN MEMBINA 

RUMAH TANGGA
By: Rohani - Pekanbaru

Da Jia Xue Dao Hao,

Ketika dua insan menyatu, itu tidak mudah. Tidak bisa dengan singkat langsung bisa membina rumah tangga. 

Masih banyak tahap-tahap yang harus dilalui. Misalnya, tahap pertama berkenalan dahulu kemudian sesudah 

itu mungkin baru ada timbul rasa saling suka. Kalau hanya rasa suka saja, itu masih belum cukup. Keduanya 

harus saling bisa memahami kelemahan dan kelebihan 

satu sama lain. Hal ini tidak bisa di paksakan, sama den-

gan Siu Tao kita.

Siu Tao tidaklah mudah seperti yang kita bayangkan. Kita 

perlu mengubah kebiasaan jelek yang banyak terdapat 

pada diri kita. Misalnya seperti perkataan, kelakuan, si-

kap dan kebiasaan kita sehari-hari. 

Kadang-kadang kita tidak menyadari perbuatan atau per-

kataan kita tidak bisa diterima oleh orang lain dan juga 

Shen. Itulah hal-hal yang harus kita rubah dalam perjala-

nan Siu Tao kita.

Begitu juga dengan kita yang mau membina rumah tang-

ga, tidak bisa dipaksakan, harus melalui tahap-tahap yang tidaklah mudah. Harus bisa saling menghargai, 

bukannya hanya sekedar dua orang yang saling menyukai , tidaklah cukup. Kita juga harus beradaptasi sama 

keluarga pasangan kita. Kita harus bisa menyayangi keluarganya juga. Harus bisa menerima keadaan keluar-

ganya juga, barulah bisa hidup rukun dan harmonis.

Gak bisa dong 'seenak gue aja yang penting keduanya saling mencintai'. Beradaptasi di dua keluarga inilah 

yang tidak mudah untuk dilakukan. Kita harus bisa mengalah dan menyesuaikan diri kita di antara keluarga 

pasangan kita. Benar-benar tidak mudah untuk dilakukan.

Siu Tao juga tidak mudah untuk dilakukan, misalnya saya yang baru Siu Tao 3 bulan, tidak mungkin memaksa 

untuk bisa ikut ujian Huang Yi kan?

Hal ini karena masih banyak yang masih harus kita pelajari dan harus dirubah dari diri kita yang tidak sem-

purna. Kita harus jalani dan merubah kebiasaan jelek kita yang tidak bisa diterima oleh orang lain. Kebiasaan 

kita yang bisa diterima orang lain pun belum tentu bisa diterima oleh Shen kan?

Itulah hidup berumah tangga diumpamakan dengan Siu Tao kita. Kita harus memahami keluarga pasangan 

kita, harus saling menghargai, mengalah, memahami untuk menuju keluarga yang bahagia, harmonis dan 

sejahtera. Semoga semua Taoyu bisa sukses dan harmonis dalam berkeluarga dan sukses dalam Siu Tao-nya.

Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak tepat dan tidak berkenan di hati, karena saya baru mengenal Tao. 

Masih banyak yang harus saya pelajari dan banyak hal mengenai Tao yang belum saya ketahui.

Xie Shen En.
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Ke-Senior-an yang Salah
Oleh : LTF

Perjalanan Siu Tao seseorang itu berliku, naik turun, kanan kiri, 

bagai tidak menentu, namun jika hati tulus, dan tahan banting, ta-

han uji, akan terus tetap berjalan pada jalan yang benar. Pernyataan 

ini dapat saya lihat nyata adanya. Contoh contoh yang diberikan 

didepan mata saya sangat membuka hati dan pikiran saya agar terus 

merevisi diri, belajar menggunakan WU dan tidak sombong.

Beberapa orang yang naik Huang Ie menjadi sombong diri, mera-

sa sudah hebat karena lulus ujian, namun mereka salah, kelulusan 

Huang Ie ini bukan akhir, melainkan awal dari pengemblengan diri 

setingkat lebih tinggi dari sebelumnya. Pepatah yang sering diku-

mandangkan orang-orang, lebih tinggi orang yang berdiri di atas 

lebih kencang juga angin problematika yang akan menimpanya. 

Lebih tinggi kita naik keatas, jika jatuh akan lebih sakit. Jika kita 

tidak selalu rendah hati, selalu mencari ke dalam diri kita mana yang kurang baik, dan merevisi diri menjadi 

lebih baik dan lebih baik lagi, kita pun akan terjatuh dalam kesombongan diri, yang berujung penyesalan di 

masa tua nya. 

Beberapa orang yang merasa dirinya sudah lama di Taoying, merasa mereka generasi lama, lebih lama bela-

jar Tao sehingga lebih banyak tahu dari yang baru-baru, merasa marah, dan kesal jika orang baru menyusul 

mereka. Pemikiran ini normal namun tidak benar, belajar Tao tidak memandang lama atau baru. Siapa yang 

merevisi diri, menggunakan WU (kesadaran) yang lebih banyak dan lebih baik lah yang akhirnya lebih cepat 

mendapatkan Tao nya. Revisi lah diri sendiri mengapa tidak maju, mengapa berjalan ditempat saja.

Kata 'Senior', bukan pangkat yang digunakan untuk menaikkan derajat diri didepan orang lain, namun ini ada-

lah pengingat, bahwa kita seharusnya lebih menggunakan WU (kesadaran), lebih merevisi diri lagi, berjalan 

di jalan yang lurus, bekerja demi Tao lebih banyak dari orang lain, karena ‘Senior’ adalah panutan bagi orang 

lain.. Ini baru ‘Senior’ yang baik, yang benar, yang sesuai dengan kaidah TAO. 

Salam Tao

MEMBANGGAKAN DIRI SERING DATANGKAN RUGI

MERENDAHKAN DIRI TAK HILANG APAPUN SEJARI

KALAU PANDAI JANGAN MENONJOL-NONJOLKAN DIRI

YANG PANDAI ILMU TINGGI BIASANYA SEPERTI TERENDAH TAK KUAT BERDIRI - STPC

SEPERTI RODA BERPUTAR-PUTAR SEMUANYA DALAM DUNIA INI

PENUH-PENUH, KOSONG-KOSONG, TERATUR SENDIRI-SENDIRI

YANG TAK BERATURAN LEBIH RENDAH DARI PADA YANG TINGGI

YANG NGAWUR AKAN LAYU LENYAP TAK TAHAN UJI - STPC

KEKERASAN ADALAH TETAP KEKERASAN (KEKUASAAN)

PERATURAN ADALAH TETAP PERATURAN

PERATURAN DIDAMPINGI KEKUASAAN

CERDASLAH YANG PALING AMPUH MENGUASAI PERANAN - STPC
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Meniti Kegagalan, Merajut 
Keberhasilan

Oleh : Leonardo Mulyana – Lampung

Sedari usia belia, kita selalu ditanamkan oleh pemikiran tentang bagaimana cara meraih suatu keberhasilan, 

biasanya pandangan tersebut kita dapatkan dari pendidikan keluarga oleh orang tua kita  ataupun melalui 

pendidikan di sekolah dari pengajar – pengajar kita. Mereka mengajarkan, bagaimana cara belajar untuk 

mencapai predikat tertinggi yang bisa kita capai di sekolah ataupun di dalam lingkungan masyarakat sekitar 

kehidupan kita. Bahkan ketika berinteraksi dengan suatu organisasi/kelompok masyarakat, baik disadari atau 

tidak disadari pandangan tersebut secara naluriah mendorong kita untuk menuju satu hal yang disebut dengan 

istilah KEBERHASILAN. 

Banyak motivator yang ramai bermunculan beberapa tahun terakhir ini, mereka mengumandangkan berba-

gai motivasi ulung menurut cara pandang mereka sendiri, dengan harapan 

agar suara mereka di dengar dan masyarakat negeri ini mempunyai se-

mangat sehingga terbangkit dari keterpurukannya. Tapi dilain hal, mereka 

juga punya pencapaian sendiri yaitu pengakuan publik atas keberhasilan-

nya sebagai motivator ulung nomor wahid. Namun apakah selama ini kita 

menyadari, bahwa tidak banyak dari mereka yang berbicara tentang sisi 

lain dari keberhasilan itu sendiri yaitu KEGAGALAN, yang merupakan 

salah satu kemungkinan yang dapat terjadi dalam proses menuju keber-

hasilan dan masing – masing dari kita pasti pernah mengalaminya.

Kegagalan di ibaratkan seperti “momok” bagi setiap manusia di dalam 

menjalani setiap tahap proses kehidupan. Disebut dengan istilah momok 

karena kegagalan begitu menakutkan bagi setiap orang yang mengalamin-

ya, dan menjadi sebuah trauma tersendiri untuk sebagian orang karena 

terasa begitu sakit dan juga pilu sampai kita menjadikan kegagalan adalah 

sebuah pil pahit dalam kehidupan. Ketika mengalami sebuah kegagalan, biasanya yang terpancar adalah gam-

baran kekecewaan, kemarahan, dan hilangnya rasa ketidak percayaan diri. Tidak adanya fokus dan arah pan-

dang yang benar, semuanya terlihat begitu sempit dalam pandangan kacamata diri sendiri dan seolah – olah 

pikiran jernih dan positif menjadi tertutup oleh tirai kabut yang tebal. Segala tindakan yang dilakukan pada 

saat itu bisa saja menimbulkan masalah baru yang justru membuat situasi makin buruk.

Dalam situasi tersebut, beberapa orang mungkin saja gegabah di dalam menyelesaikan permasalahan hidup-

nya, beberapa orang yang lain ada juga yang cuek dan pura – pura tidak perduli, lalu kemudian mereka menin-

ggalkan 'masalah' tanpa pernah menyelesaikannya. Dalam sebuah kegagalan 

pasti menyisakan masalah – masalah pribadi yang cukup rumit, tapi apabila 

kita tidak dengan segera menyelesaikannya maka hal itu akan menjadi se-

buah beban yang semakin hari kian berat dan kompleks untuk diselesaikan.

Banyak cara untuk menyelesaikan masalah dengan baik, tapi alangkah ba-

iknya apabila langkah pertama dalam penyelesaian masalah dimulai dari in-

trospeksi kedalam diri sendiri terlebih dulu. Mulailah dengan melihat apa 

saja kekurangan dan kelemahan yang menjadi faktor kegagalan diri kita, lalu 

dengan segera menyadari apa saja kesalahan pribadi yang telah dilakukan 

selama ini. Dan setelah menyadari semua hal tersebut, mulailah secara kon-
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sisten berusaha melupakan kegagalan masa lalu dan bangkit dengan optimisme semangat yang baru,  kemu-

dian secara bersamaan, segera tentukan arah tujuannya kembali dan menyusun langkah – langkah yang baru 

untuk menyongsong masa depan yang jauh lebih baik.

Secara sederhana apa yang telah dipaparkan tadi mungkin saja terlihat begitu mudah 

untuk dilakukan, tapi pada kenyataannya tidak banyak orang yang berhasil melewati 

masa – masa sulitnya dengan mulus dan kemudian bangkit untuk mencapai cita-

citanya kembali. Dan untuk bisa merealisasikan semua hal itu, sangat dibutuhkan se-

mangat juang yang tinggi untuk kembali berdiri dengan kepala tegak agar bisa meniti 

jalan melewati semua rintangan yang menghalangi.

Menurut pandangan saya sebagai orang Tao, kita membutuhkan mental yang mem-

baja dan tidak tergoyahkan di dalam menghadapi sebuah kegagalan besar dan juga 

harus bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi kegagalan – kegagalan lain beri-

kutnya di masa yang akan datang, karena untuk mencapai sebuah keberhasilan setiap manusia membutuhkan 

banyak kegagalan sebagai pemicu untuk mencapai keberhasilannya didalam proses kehidupan ini. Kegagalan 

bukan berarti kita adalah orang yang gagal, karena melalui kegagalan kita bisa mengambil hikmah positif 

yang dapat berguna untuk merajut keberhasilan dimasa depan. Hanya butuh semangat dan menempa diri lebih 

keras untuk bisa menjadi sukses, karena hidup seseorang tidak berakhir saat ia gagal, tapi berakhir ketika ia 

berhenti disatu titik.

Salam TAO.

HIDUP SLEALU BANYAK RINTANGANNYA

DAPAT BERPIKIR ADALAH BAWAAN MANUSIA

BEBAS DUNIAWI BERARTI SUDAH HABIS NYAWANYA

MENGERTI TAO BUAH PIKIRAN TERBUKA - STPC

BANYAK RINTANGAN USAHA-USAHA

BUANGLAH KECEMASAN DAN NYANYIKANLAH LAGU LAGU TAO SAJA

BELAJAR HINGGA DAPAT EBRDIALOG DENGAN DEWA-DEWA

DEWA-DEWA TENTU LEBIH PERHATIAN PADANYA - STPC

SEHARI TIGA KALI SANTAPAN HANYA KARENA INGIN KENYANG SAJA

PESIAR MELIHAT-LIHAT TAMBAH PENGETAHUAN BARU YANG BERGUNA

MODE BAJU KARENA JAMAN DAPAT DIROMBAK UBAH

ASAL MASUK DIAKAL BOLEH SAJA DIPERBAHARUI - STPC

KEJAR KESEMPURNAAN

HATI MANTAP KE TAONYA

HINDARI BENCANA KEHIDUPAN

HANYALAH DEWA-DEWA LINDUNGI KITA - STPC

HIDUP MANUSIA BAGAIKAN SEKUNTUM BUNGA

JALANAN PENUH RINTANGAN, PENUH SENGSARA

SIAPAKAH YANG DAPAT MEMBERI REJEKINYA

KECUALI MAHA TAO MAHA DEWA - STPC
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Xie Shen En
Oleh: Sherlin - Pekanbaru

Bersyukur…………

Kata-kata itu mudah diucapkan tetapi susah untuk dilakukan. Terkadang disaat kita berada di atas, kita selalu 

menuntut lebih, tidak melihat kebawah masih ada orang lain yg lebih menderita daripada kita. 

Perhatikan saja anak-anak kecil di pinggir jalan yang terpaksa berjualan koran untuk membantu orang tuanya 

membiayai hidup. Selalu terpancar senyum dari wajah mereka. Senyum polos dan cerianya mereka. Bermain-

main dengan teman-temannya sesama penjual koran layaknya anak kecil lainnya.  

Apa yang mereka punya? Rumah layak tinggal? Baju layak pakai? Pendidikan sekolah yang bagus? Atau 

apakah mereka masih memiliki orang tua?

Saya pun mencoba bandingkan apa yang saya miliki dengan apa yang mereka miliki: 

1. Saya memiliki orang tua yang bekerja untuk membiayai hidup sekeluarga. 

2. Saya memiliki rumah yang bagus, layak tinggal dan banyak fasilitas yang disediakan. 

3. Saya bisa mendapatkan gizi yang cukup dari makanan yang dimasak oleh mama. 

4. Saya memiliki banyak saudara dan teman yang mau membantu di saat saya sedih maupun senang.

5. Saya bisa memperoleh barang yang saya butuhkan. 

6. Saya dikelilingi oleh orang-orang yang saya cintai. 

7. Saya bisa tidur dengan nyaman menggunakan AC tanpa takut kepanasan. 

8. Saya diberikan pendidikan di sekolah yang bagus oleh orang tua saya. 

9. Dan masih banyak lagi lainnya…………

Apakah anak-anak penjual koran itu punya se-

mua yang saya punya? 

Tentu saja tidak!

Sewaktu SMA, saya pernah ditugaskan oleh 

guru mata pelajaran sosiologi untuk mewawan-

cara anak-anak tidak mampu, dan kami pun 

memilih seorang ibu & anak penjual koran. 

Dari hasil wawancara, dapat diketahui bahwa 

bekerja menjadi seorang penjual Koran sangat 

beresiko. 

Si ibu harus berjualan Koran di pagi hari saat 

anaknya sedang bersekolah, dan tidak jarang 

juga si ibu kejar-kejaran dengan polisi karena menjual koran di pinggir-pinggir jalan yang mengganggu pe-

mandangan dan menghalangi lancarnya lalu lintas. Si anak sendiri sepulang sekolah langsung membantu 

ibunya berjualan koran sampai jam 12 malam. Saat ibunya sedang tidak didekat anaknya, seringkali si anak di 

ganggu dan dipukuli oleh preman-preman sekitar dan di mintai uang hasil jualan koran itu.

Dari tulisan diatas, pantaskah kita mengeluhkan hidup kita? 

Pantaskah kita merasa tidak mampu? 
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Dalam Dao De Jing BAB 12 yang berjudul;

 (WEI FU BU WEI MU) – DEMI PERUT BUKAN DEMI MATA dijelaskan bahwa kita se-

bagai manusia dalam proses pencapaian tujuan hidup haruslah TAHU DIRI, tahu batas-batas kewajaran, tidak 

boleh terlalu mengumbar nafsu yang berlebihan dalam memenuhi keinginan, dan jangan terlalu SERAKAH.

Kita tidak dilarang untuk maju, tetapi kita diajarkan untuk selalu bersyukur atas apa yang telah kita miliki. 

Jangan karena orang lain memiliki sesuatu yang lebih dan anda tidak mampu memilikinya maka anda men-

jadi minder. Hindari kebiasaan membandingkan diri. Setiap orang memiliki kemampuan dan kelebihannya 

masing-masing.

Jika kita terus membandingkan diri kita dengan orang-orang 

di atas kita, tentu tidak akan ada habisnya. Si A punya 10Mil-

yar, si B punya 20Milyar dan begitu seterusnya tak akan 

habisnya. 

Banyak orang yang sudah begitu kaya, punya segalanya 

tapi masih merasa kalau hartanya tidak cukup banyak. Apa 

batasan kaya? Punya rumah selapangan bola? Punya emas 

segudang? Atau punya banyak istri baru merasa cukup? He-

hehehe…

Jangan menuruti keinginan, tetapi utamakanlah kebutuhan. 

Tanamkanlah rasa bersyukur dalam hati kita. Bersyukur atas 

apa yang telah kita punya. 

Apa yang kita punya, belum tentu dimiliki oleh orang lain. 

Sesuatu yang mudah kita dapatkan, belum tentu mudah di-

dapatkan oleh orang lain.

Saya memang bukanlah orang yang gampang bersyukur. 

Saya juga sering mengeluh dan menyalahkan orang lain atas 

kejadian-kejadian di hidup saya. Oleh karena itu, marilah kita 

bersama-sama mulai detik ini mengurangi mengeluh, perbanyak bersyukur. Cukup mengucapkan Xie Shen En 

di setiap harimu, bersyukur atas semua karunia Dewa-Dewi kita.

Xie Shen En.

KATA-KATA DAN KELAKUAN-KELAKUAN MENGIKUTI KEBENARAN

DUNIA SEBETULNYA KEPUNYAAN SESAMA

HINDARKANLAH BERTENGKAR SERAHKANLAH SEGALANYA KEPADA YANG KUASA

DUNIA SUDAH LAMA DAMAI DAN MAKMUR JAYA - STPC

SEMUA MANUSIA HARUS BELAJAR TAO

MENTAATI HUKUM DAN PERATURAN-PERATURAN AKAN TIMBUL DALAM SANUBARI ANDA

HEMAT DAN GIAT BEKERJA, UTAMAKAN RUMAH TANGGA

BERFOYA-FOYA, TIDAK ATURAN, JASA TIDAK AKAN ADA - STPC

SPIRITUIL DAN MATERIIL

DUA-DUANYA SAMA DIPENTINGKAN

MENGERTI DIRI, JUGA LAINNYA DIMENGERTIKAN

HINGGA MENGINJAK TARAF YANG TINGGI PUNCAK LAPISAN - STPC
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TANTANG DIRI, 
WUJUDKAN MIMPI

Oleh : Siaw Ling Wang – Sby

Menurutmu, apakah mungkin sebatang besi akan berhasil dipoles menjadi sebatang jarum oleh seorang nenek 

tua? Kebanyakan orang mungkin akan berfi kir, sebelum besi tadi berhasil dipoles menjadi jarum, mungkin 

nenek tersebut sudah meninggal lebih dulu. Tapi si nenek tetap memoles batangan besi tadi menjadi jarum, 

apa yang membuat si nenek tetap meneruskan usahanya ? Bila kita renungkan, jawaban nya bisa bermacam-

macam, salah satunya menurut saya adalah kesetiannya terhadap cita-cita/mimpi.

Di zaman kita hidup sekarang, semua hal bergerak dan berubah dengan cepat, kemajuan dalam teknologi 

informasi dan ilmu pengetahuan memungkinkan kita meraih yang dulu mungkin tidak bisa kita raih. Tapi di 

tengah kemajuan dunia, persaingan juga semakin ketat. Hal ini 

adalah wajar, tapi tak jarang persaingan ini membuat sebagian 

orang berfi kir pesimis, terperangkap dalam ketakutan dan tidak 

punya keberanian bermimpi atau mempunyai cita-cita yang ting-

gi. Takut gagal lalu kecewa, dan daripada kecewa lebih baik tidak 

perlu punya mimpi/cita-cita yang tinggi, pemikiran seperti ini ser-

ing timbul. 

Mimpi atau cita-cita, menurut saya adalah sesuatu yang tidak 

mudah tetapi bisa dicapai dan membutuhkan usaha. Bila seorang 

anak petani bermimpi ingin menjadi petani, maka menurut saya 

itu bukanlah sebuah mimpi/cita-cita. Tentu saja dalam perjalanan 

kita meraih apa yang kita inginkan, akan ada kegagalan yang di-

hadapi, akan ada saat dimana kita jatuh, sedih dan kecewa, akan 

ada banyak kritikan, kesusahan, dan hal lain yang akan membuat 

kita bertanya lagi 'Apakah saya bisa meraih apa yang saya ingin-

kan ?'. Pada saat ini lah, menurut saya kita harus setia pada mimpi 

kita. Bila jatuh, harus mencoba bangkit lagi, bila sedih dan kece-

wa, harus bisa melewati dan diganti dengan keberanian yang baru, 

jika dikritik, pandanglah ke depan dan ambillah hal positif nya, dan bila mengalami kesusahan, anggap itu 

sebagai pembelajaran baru yang harus dihadapi. Sulit memang, namun akan bermakna jika dijalani. Bahkan 

bila kita tidak berhasil mencapai mimpi kita pun, tetapi selama tetap berada di jalur untuk mengejar mimpi 

kita, yakinlah tidak ada yang sia-sia. Hal ini lebih baik, dibandingkan bila tidak berani mempunyai mimpi 

dan hanya berlindung pada zona kenyamanan yang mungkin sekarang dimiliki.  Dalam Siu Tao kita diajarkan 

bahwa setiap orang membawa takdir dan nasibnya masing-masing, namun nasib bisa dirubah. Bagi kita muda 

mudi, bahkan dianjurkan untuk percaya nasib ada di tangan kita sendiri. 

Lalu dalam mimpi/cita-cita mu, apakah ada yang mengenai Thay Shang Men kita? Sebagai umat Tao khu-

sunya muda/i, kita adalah generasi penerus yang nantinya akan membawa tongkat estafet, praktisnya ka-

rena kita juga ingin meneruskan apa yang di ajarkan di dalam Thay Shang Men kita ke anak dan cucu kita 

nantinya. Namun hal ini menurut saya bukanlah hal yang mudah. Kita berada di zaman, di mana masyarakat 

sudah mempunyai paradigma/pandangan sendiri mengenai umat klenteng terkait dengan ritual/tata cara dan 

ajarannya. Banyak di antara ajaran dan ritual/tatacara tersebut yang harus kita perbaiki pelan-pelan, dan hal 
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ini membuat kita harus berani menjadi generasi muda yang melawan arus, tetapi tentu saja ke arah yang benar 

dengan tetap berpegang pada prinsip Tao. Kita sendiri harus benar-benar membekali diri kita dengan pengeta-

huan dan pemahaman yang cukup agar bisa meneruskan 100% bahkan mengembangkan apa yang diajarkan 

di Thay Sang Men kita dengan menyerap, mengolah dan memahami inti ajaran Tao, tentunya tidak lepas dari 

bantuan Sefu, Se Siung- Se Cie dan Tao Yu lainnya, agar nantinya Agama Tao di Indonesia akan berdiri sejajar 

dengan agama-agama lainnya. 

Dunia selalu bergerak dan berubah dengan cepat, perubahan adalah hal yang abadi. Dalam memandang pe-

rubahan ini, selain membutuhkan mata dan telinga yang lebar, juga perlu mempunyai dasar pemikiran yang 

benar dalam menyikapi perubahan tersebut, dan Tao sebagai pegangan kita. Masih banyak yang bisa kita 

capai dan yang harus kita lakukan, kita juga memiliki Fu Fak Sen sebagai teman dan guru setia kita dalam 

mengarungi perjalanan mengejar mimpi/cita-cita kita. Mari kita bangkitkan semangat yang pantang menyerah 

untuk mencapai cita-cita kita. 

Xie Shen En. 

Cintailah Hidup Apa Adanya
Oleh : Lie Xuan

Ada seekor ulat bulu, dia selalu merasa dirinya amat buruk, bulu diseluruh tubuhnya membuat dia merasa sulit 

bergerak.

Dia juga selalu merasa bahwa dirinya  tidak disukai oleh mahluk lainnya….

Suatu hari, ia protes kepada Yang Maha Kuasa, dalam protesnya dia mengeluhkan, kenapa sepanjang periode 

hidupnya yang awal, dia sebagai ulat bulu yang begitu buruk rupa, lambat dalam bergerak, tidak ada yang me-

nyukai dirinya. Baru pada periode berikutnya dia bisa menjadi kupu-kupu yang cantik, lincah dalam bergerak 

dan mendapat sambutan yang baik dimana-mana….

Saya mohon yang Mulia….. katanya dalam protesnya itu….alangkah baiknya, kalau diawal periode saya, saya 

sebagai ulat yang cantik dan disukai dimanapun…. meskipun gerak saya agak lambat….. 

dan biarlah saya rela menjadi kupu-kupu yang kurang cantik dengan gerak yang lincah…..

Yang Maha Kuasa menjawab…..hai Ulat Bulu…..tahukah dirimu ? 

Seandainya, kukabulkan permintaanmu, ketika gerakmu lambat, bentukmu cantik…. maka 

dirimu tidak akan sempat lagi hidup lebih lama….. kamu bahkan tidak sempat merasakan 

periode sebagai kupu-kupu….

Justru bentukmu yang menakutkan itu… telah menyelamatkan nyawamu….. membuat dirimu bisa menjalani 

periode kehidupan kamu dengan lebih baik….

Setiap kehidupan kita, tentunya sudah ada jalan hidup masing-masing… cintailah kehidupan diri kita sendi-

ri…. jangan hanya bisa mengeluh, berjuanglah dalam segala situasi.

Ketika sulit, berusahalah dan jadikan kesulitan itu sebagai tempaan hidup. Dan ketika sukses, janganlah som-

bong dan berpuas diri, tetaplah berbenah diri, tetaplah mawas diri dan berbuat sebaik mungkin.

Salam Tao
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CERITAKU KEPADA 
SHEN

Oleh  : RA - Pekanbaru

Kala teringat waktu sedih, air mata jatuh di pipi

Aku merasa tidak bahagia, banyak sekali pertanyaan dalam hati

Kenapa aku begitu bodoh, kenapa aku tidak menarik

Kenapa aku tidak beruntung, kenapa aku tidak disayang

Aku merasa sendirian walau banyak orang ada disampingku... ingin sekali 

aku berteriak...kenapa...kenapa...kenapa semua ini terjadi padaku... mes-

tinya aku tidak terlahir ke dunia ini. Kala mengingat semua itu, tak terasa 

air mata jatuh di pipi. Shen juga tidak sayang padaku kah??? Padahal 

Shen, aku sudah setiap Ce It Cap Go selalu pai-pai pada Mu, apakah 

semua itu masih kurang? Shen, maafkan aku sempat berpikir seperti itu 

pada Mu, semua pikiran itu ada sebelum aku mengenal Tao.

Setelah mengenal Tao, sering mendengar ciang Tao, membaca buku-

buku Tao, dan salah satu Sesiung ciang Tao pernah bilang, “Apa yang 

terjadi pada kita di masa sekarang adalah karma yang kita perbuat di masa lalu”. Barulah aku menyadari 

mungkinkah semua ini adalah karma yang harus ku jalani di masa kini? Ku coba untuk melihat sekeliling, 

menonton TV, juga mendengar cerita dari orang-orang, ternyata diluar sana masih banyak yang lebih tidak 

beruntung dari pada aku. Shen maafkan aku, mestinya aku bersyukur atas karunia yang Shen berikan pada ku 

selama ini. Shen, aku ingin sekali keluar dari rasa tidak bahagia yang kurasakan selama ini, tapi keinginan itu 

selalu tak sejalan dengan pikiran ku, (pernah dengar ciang Tao salah satu sesiung bilang, “pikiran harus sejalan 

dengan perbuatan”). Gimana caranya ya Shen?

Perasaan tidak mudah percaya, mudah curiga, mudah tersinggung, tidak percaya diri, tidak memperdulikan 

sekeliling hanya hidup dengan diri sendiri, itu semua ingin sekali aku hilangkan. Ingin sekali setiap hari ber-

pikiran positif, ingin menghiasi wajah dengan senyuman yang tulus, tapi... entahlah masih belum bisa.

Setiap lien kung aku selalu berdoa memohon kepada Maha Dewa Thay Sang Law Cin, "Berilah aku dan selu-

ruh keluargaku keselamatan, kesehatan & kebahagian. Berilah hamba rezeki yang berlimpah”

Itu semua sangat penting, tanpa ada kebahagiaan & kesehatan semua tak ada gunanya, walaupun kita tak pu-

nya apa-apa atau kita sakit tapi hati kita bahagia, bagiku semua itu sudah cukup.

Shen, selama ini hanya pada Mu tempat mencurahkan semua isi hatiku, semoga Shen tidak bosan-bosannya 

mendengarkannya dan mau membimbingku ke jalan yang lebih baik lagi.

TAK DAPAT MENANGKAP BAHAGIA, TAPI GIAT BERUSAHA UNTUK MENUJU BAHAGIA, ITU ADA-

LAH BAHAGIA SUDAH - STMK

Xie sen en

SEMANGAT !
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PERCAYA ATAU DIPERCAYA ?
Intropeksi diri sendiri dan tetap setia

Oleh : Tan Achai - Pekanbaru

INTROPEKSI  I :

'Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan.......sayang engkau tak duduk disampingku kawan'.  Masih ingatkah 

anda lagu Ebiet G. Ade  ?

Setiap orang pasti pernah mengalami dan merasakan  hidup yang sedih, susah atau sulit... 

INTROPEKSI  II :

Taukah anda ...... 

1. Apa yang pasti membuat hidup seseorang sangat sangat sangat sedih ?

2. Apa yang pasti membuat hidup seseorang sangat sangat sangat bahagia ?

Menurut analisis saya.......  (Bukan analisis Butet ya he he he ):

1. Sangat  sedih  sekali  

  saat kita  tidak dipercaya  oleh Shen.

2. Sangat  bahagia  sekali  

  saat kita  dipercaya              oleh Shen

Sebuah kalimat dari seorang Sesiung yang pernah saya dengar sbb : 

“BAGAIMANA SUPAYA KITA BISA DIPERCAYA OLEH SHEN.......!!!”

dan......

BUKAN bagaimana supaya kita mempercayai Nya !

BUKAN juga 'percayalah padaKU, maka engkau akan diselamatkan'

INTROPEKSI  III

Apakah anda sering mendengar atau mengalami hal 

hal di bawah ini :

• Biasanya bila seseorang menghina org lain,   

 suaranya sangat lantang dan cepat tersebar   

 melalui operator Mr & Mrs Gosip. Namun   

 bila seseorang memuji orang lain, jaringan   

 operator Mr & Mrs Gosip jadi lemot sekali.....

• Nasib seperti timbul dan tengelam, senang   

 pun tak bisa lama.

• Banyak hal-hal baik yang didapat,    

 menjadikan hidup terasa bermakna. Banyak hal-hal yang tidak baik, membuat kita berperang dengan  

 batin sendiri.

• Sekian lama belajar Tao, bathin masih kosong, banyak keinginan tak terkabulkan. 

• Merasa..... sudah belajar, sudah mengetahui, sudah menghayati, sudah menjalani, sudah mendalami  

 ajaranTao, tapi masih belum ada hasil...

• Siapakah aku :

  Apakah aku seorang pecundang ?

  Apakah aku seorang penghianat ?

  Mengapa Shen tidak percaya padaku?

• Berbagai masalah yang datang benar- benar membuat pandangan semakin lama semakin kabur.

• Lagi - lagi aku menjadi sangat bingung ,apakah ini konon  katanya ujian dari Shen ?
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Saya tidak memungkiri sebagai manusia yg lemah dan terbatas, pasti pernah memikirkan dan mengalami per-

soalan persoalan di atas. Namun.......

Belajar Tao adalah melakukan segala kebaikan, tidak menyesal, menunggu, tidak kuatir, tidak iri, tidak deng-

ki, tahu diri dan bersyukur adalah kunci kebahagian.

INTROPEKSI  IV :

Saya berani dan tidak malu mengatakan di dalam 

artikel ini, bahwa saya sudah menjadi murid Maha 

Dewa Thay Sang Lauw Chin selama 12 tahun dan 

sudah pernah ikut ujian Huang Yi beberapa kali dan 

tidak lulus !

Pesimis kah saya ? NO !   

  Dengki ? NO !   

 Iri hati ? NO !    

  Malas ? NO !

 Tetap semangat ? YES !   

  Tetap setia ? YES !

 Belajar lagi dan trus ? YES !  

  Pantang menyerah ? YES !

INTROPEKSI  V :

Mengapa ? Karena menurut saya dan tentu juga nasehat dari Sesiung adalah : 

1. Siu Tao jangan berhenti setengah jalan ( bagaikan bunga tak mengembang ).

2. Meraih 'SUATU IMPIAN' dengan perjuangan dan susah payah….. akan lebih berarti dan   

 bernilai 'LEBIH' dari pada mendapatkannya dengan mudah.

3. Orang bijak mengatakan : 

 • Orang yang dapat melihat kekurangan orang lain adalah orang pandai. Sebaliknya orang yang  

  dapat melihat kelemahan dan kekurangan diri sendiri berarti  dia telah mencapai pencerahan  

  batin.

4. Berikut ini ada beberapa nasehat  dari Sesiung yang pernah saya catat:

 • Apa yang kita hadapi belum bisa berubah tapi yang pasti, sesuatu bisa berubah bila kita hadapi.

 • Kelemahan mendasar manusia pada umumnya 'TIDAK' mau mengakui kelemahan pada diri  

  sendiri. Sehingga begitu sulit menerima kritikan dan saran dari orang lain, terlebih merasa di 

  rinya selalu benar maka tertutuplah kemungkinannya untuk merevisi dirinya sendiri.

5. Di mulai dari kemantapan hati dan ketulusan hati, marilah kita mengevaluasi ulang kembali tetang  

 apa-apa saja yang pernah di lakukan selama ini dan jadikan segala kepahitan hidup melahirkan   

 pribadi yang jauh lebih tangguh dan saya yakin bahwa sekarang Shen sedang melatih kesabaran, hati  

 dan pikiran ini……

6. Cepat bangun…. lihat cahaya fajar menyinsing di Ufuk Timur, jika sinar mentari terpencar jauh   

 sebagai tanda semangat alam yang sedang berkobar......

7. Tekadkan semangatmu dan wujudkan semua harapan…… 

8. Saya maju lagi dan mohon welas asih dari Shen agar tahun ini bisa lulus ujian Huang Yi sebagai wujud 

kepercayaan Shen kepada saya.

TETAP SEMANGAT !!!

XIE SHEN EN

TAO ADALAH PEMBIMBING KESEMPURNAAN - STPC
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Status Agama Tao di Indonesia
Disarikan dari: https://www.facebook.com/groups/Pengenalan.tao/

Keberadaan dan status agama Tao di Indonesia seringkali 

menjadi tanda tanya, bahkan ada yang menganggapnya 

sebagai agama baru ataupun sekedar ajaran belaka (bukan 

agama). Sebenarnya bagaimana status agama Tao itu sendiri 

di Indonesia?

Mengacu pada UUD 1945: 

Pasal 29

(1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk 

beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Mengacu pada PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1/PNPS TAHUN 1965:

Pada halaman 5 dipenjelasan bahwa:

S Agama-agama yang dipeluk oleh penduduk di Indonesia ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan  

 Khong Hu Cu (Confusius).

S Karena 6 macam Agama ini adalah agama-agama yang dipeluk hampir seluruh penduduk Indonesia, maka  

 kecuali mereka mendapat jaminan seperti yang diberikan oleh pasal 29 ayat 2 Undang-undang Dasar,  

 juga mereka mendapat bantuan-bantuan dan perlindungan seperti yang diberikan oleh pasal ini.

S Ini tidak berarti bahwa agama-agama lain, misalnya: Yahudi, Zarasustrian, Shinto, Taoism dilarang di   

 Indonesia. Mereka mendapat jaminan penuh seperti yang diberikan oleh pasal 29 ayat 2 dan mereka  

 dibiarkan adanya, asal tidak melanggar ketentuan-ke-

tentuan yang terdapat dalam peraturan ini atau   

peraturan perundangan lain.

(http://www.kemenag.go.id/fi le/dokumen/UU1PNPS65.

pdf)

UU No. 1/PNPS Tahun 1965 sendiri pernah diuji materi 

oleh kelompok masyarakat termasuk beberapa LSM. 

Dalam putusannya pada tanggal 12 April 2010, yang 

diumumkan pada sidang pleno terbuka pada 19 April 

2010, Mahkamah Konstitusi (MK) memberi putusan 

atas perkara nomor 140/PUU-VII/2009 terkait Uji Ma-

teril Undang-Undang Nomor 1 PNPS tahun 1965 tentang 

Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama 

terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yakni menolak. 

Dalam putusan tersebut, pada bagian 3. Pertimbangan Hukum, point [3.54] Halaman 289 – 290, Mahkamah 

menyatakan & menegaskan bahwa:

1. “UU Pencegahan Penodaan Agama diskriminatif karena hanya membatasi pengakuan terhadap enam aga-

ma yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khong Hu Cu, menurut Mahkamah adalah tidak be-
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nar, karena UU Pencegahan Penodaan Agama tidak membatasi pengakuan atau perlindungan hanya 

terhadap enam agama sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon akan tetapi mengakui semua agama yang 

dianut oleh rakyat Indonesia, sebagaimana secara tegas dijelaskan dalam penjelasan umum UU Pencegahan 

Penodaan Agama”

2. “Menurut Mahkamah makna kata “dibiarkan” yang terdapat di dalam Penjelasan Pasal 1 paragraf 3 UU 

Pencegahan Penodaan Agama harus diartikan sebagai tidak dihalangi dan bahkan diberi hak untuk tum-

buh dan berkembang, dan bukan dibiarkan dalam arti diabaikan. Oleh sebab itu, semua agama baik yang 

disebut dalam Penjelasan Pasal 1 paragraf 1 maupun Pasal 1 paragraf 3 UU Pencegahan Penodaan Agama 

sama-sama dibiarkan untuk tumbuh, berkembang, diperlakukan sama, dan tidak dihambat.”

(http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/putusan/putusan_sidang_Putusan%20PUU%20140_Senin%20

19%20April%202010.pdf)

Berdasarkan ketentuan hukum, sebenarnya 

Indonesia tidak mengenal agama resmi atau 

agama yang diakui. Jargon mengenai agama 

resmi atau diakui sendiri memang pernah 

ada pada masa lalu, jargon ini disebut seba-

gai “Politik Hukum.”

Sedangkan mengenai kolom agama yang 

terdalam pada KTP, itu merupakan masalah 

administratif belaka.

Kesimpulan: Agama Tao tidak dihalangi dan 

bahkan diberi hak untuk tumbuh dan berkem-

bang di Indonesia. Negara juga menjamin umat agama Tao untuk memeluk dan beribadah menurut agama Tao.

Salam Tao

SESUATU YANG JELAS SUDAH DAPAT DIBUKTIKAN

BIAR CARA PEMBUKTIAN ITU BAGAIMANAPUN

ANDA HARUS MENGAKUINYA

ITULAH SIKAP YANG ILMIAH

JIKA DENGAN KOLOT TAK MENGAKUI

ITU ADALAH SATU KEBODOHAN - STPC

SIKAP YANG BAIK IALAH

JIKA MASIH KURANG JELAS ATAU CURIGA PEMBUKTIAN TERSEBUT

MAKA HARUSLAH MAJU LAGI SELANGKAH 

UNTUK MENGETAHUI LEBIH MENDALAM

SEPERTI MENGERJAR SUATU ILMU DALAM PENDIDIKAN - STPC

YANG MENDISKRIMINASIKAN KEDEWAAN (TAO), BIASANYA ORANG-ORANG YANG SOK 

ILMIAH, TAPI MEREKA LUPA BAHWA SIKAP YANG MENYANGKAL DENGAN BUTA SESUATU 

PENGERTAUHAN DILAIN BIDANG ITU, MALAH YANG PALING TIDAK ILMIAH. - STPC

KADANGKALA, MENGALAH, TAK BERANI, TAK AKAN DAPAT DIKASIHANI / DIAMPUNI OLEH 

ORANG LAIN, MALAHAN AKAN MENDATANGKAN LEBIH BANYAK FITNAHAN DAN HINAAN-

HINAAN YANG TAK TERDUGA - STPC
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Lampu di Kegelapan
Pengalaman Pribadi Liem Ay Mee

Oleh : Lala 

Awalnya aku mengenal Tao secara kebetulan dari seorang teman (Taoyu). Ketika kami sama – sama ke kelen-

teng, aku melihatnya Lian Kung dalam hati merasa keheranan. Menyikapi keherananku, temanku memberikan 

sebuah buku fotokopian (Ciang Ie jaman tahun 80 an). Aku pun membawa buku tersebut untuk kutunjukan 

dan kubaca bersama seorang teman baikku sejak kecil.

Di sebuah pesta pernikahan, aku melihat Shifu beserta rombongannya. Melihat rombongan tersebut sangat 

menarik perhatianku, 'Rombongan yang solid dan tertib', ucapku dalam hati. Entah kenapa, ingin rasanya aku 

ikut menjadi bagian rombongan tersebut. 

Pada tahun 1981 teman yang memberiku buku Ciang Ie mengantarkanku ke tempat Shifu. Akhirnya aku resmi 

menjadi murid Shifu. Merasakan keunikan Tao Ing Suk, membuatku terus ingin belajar Tao dan tidak pernah 

absen Lian Kung. Sayangnya di kotaku belum ada Taoyu senior yang bisa membimbingku. Sesekali aku pergi 

ketempat Shifu untuk mohon bimbingan beliau. 

Suatu hari aku pergi ke rumah Shifu, tapi ternyata beliau hendak melakukan perjalanan ke Banyuwangi (salah 

satu kota di Jawa Timur). Shifu menawarkan untuk ikut beliau beserta teman – teman Taoyu lain, sejak itulah 

aku mulai mengenal mereka. Keakaraban yang terjalin diantara para Taoyu langsung membuatku berseman-

gat untuk sering ikut kegiatan Shifu dimana saja. Sejak itu hampir tidak pernah absen aku selalu ikut hadir 

kemanapun Shifu berkeliling Ciang Tao. Biarpun aku tinggal di kota yang berbeda dengan Shifu, hal ini tidak 

menghalangiku untuk terus aktif dalam kegiatan Tao.

Beberapa lama kemudian aku melakukan perjalanan ke Kalimantan Tengah, tapi kali ini bersama teman – 

temanku sepermainanku (bukan Taoyu).  Hari itu masi jelas diingatanku, sudah malam ketika kami tiba di 

pinggir sungai. Kami berlima (2 wanita dan 3 pria) akan me-

nyeberangi sungai untuk melanjutkan perjalanan kami. Sebuah 

perahu mesin yang terbuat dari kayu kami sewa untuk membawa 

kami menyeberangi sungai. Tampak jelas sungai tersebut masih 

alami, masih banyak batu dan tanaman di tengah – tengah sungai 

(setengah rawa – rawa). Bukan suatu sungai yang lurus, tapi sun-

gai yang berkelok – kelok dan cukup panjang. Menurut pemilik 

perahu biasanya memakan waktu hampir 2 jam. Perahu sudah 

dipersiapkan untuk perjalanan kami, beberapa lampu penerangan 

untuk bekal di perjalanan termasuk lampu senter untuk cadangan.

Kami pun memulai perjalanan tanpa didampingi pemandu atau-

pun pemilik perahu. Senang sekali aku menikmati petualangan naik perahu bersama teman – teman melewati 

sungai Kalimantan. Bersenda gurau, berbincang, apalagi temanku yang mengemudikan perahu tersebut, sen-

ang sekali dia bisa bergaya bagaikan nahkoda. Memang bukan sungai yang indah, lebih mirip rawa – rawa, 

tapi memberikan pengalaman baru buatku. Walaupun banyak halangan di depan dan jalan berkelok – kelok 

kami bisa melalui dengan mudah. Kira – kira hampir 1 jam (setengah perjalanan) sudah kami tempuh perjala-

nan ini. 

Tiba – tiba mendadak teman berteriak, dan menghentikan perahu “Lho lampunya kok mati semua!”. “cepat 

nyalakan senternya!”, kata temanku yang lain. “Lho kok senternya ga bisa nyala”, dengan nada panik temanku 

mencoba menyalakan senter. Sambil meraba – raba, semua teman priaku langsung berusaha mecoba men-
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yalakan semua lampu yang kami bawa. Teman wanita yang 

bersamaku kelihatan ketakutan, “Terus gimana ini?, matilah 

kita”. Aku masih tetap duduk diam di tempatku, heran meli-

hat tingkah mereka. Mengapa mereka bilang gelap dan mau 

menyalakan lampu, padahal ini terang.

Dengan wajah ketakutan temanku berkata “Kita tunggu lan-

git terang aja baru jalan lagi”. 

'Jangan, tunggu disini kan juga bahaya. Kalau ada buaya gi-

mana?', sahut seorang temanku.

Kulihat wajah teman – temanku semakin panik dan takut. Aku sungguh bingung mendengar percakapan itu 

dan melihat keempat temanku ketakutan. 

Lalu aku berkata “Kalian ini kenapa? Jelas – jelas terang sekali kok dibilang gelap?”. 

“Lho lampunya mati semua, depan belakang gelap gak keliatan apa – apa kok dibilang terang”, kata temanku 

sambil jengkel dan panik. 

Masih ngotot aku menjawab “Lampunya ini sekarang malah jauh lebih terang daripada sebelumnya, malah 

kaya lampu sorot jadi lebih jelas semuanya”.  

Keempat temanku jadi bingung dan tak percaya dengan perkataanku, dan aku pun sendiri bingung melihat 

mereka semua. Akhirnya aku berkata “Sudah biar aku yang kasi petunjuk jalan, kita lanjut jalan”. Dengan 

wajah heran dan tak percaya mereka mendengar kataku. “Percaya sama aku, benar – benar aku keliatan terang 

sekali“, aku berusaha meyakinkan mereka. “Ya daripada kita di tengah sungai lebih bahaya, tidak ada jalan 

lain lagi kita ikuti kamu saja”, jawab temanku. Akhirnya dalam keputusasaan mereka memutuskan menyetujui 

usulku. Aku pindah duduk dibagian depan perahu. Memberikan aba – aba arah dan apa saja yang ada didepan. 

Suasana perjalanan menjadi tegang, keempat temanku dengan seksama mendengar arahanku. “belok kanan”, 

“Awas ada ranting didepan, kiri dikit”, “lurus”, selama sisa perjalanan aku terus memberi aba – aba. Awalnya 

dengan ragu – ragu mengikuti petunjukku, tapi arahanku yang tepat membuat mereka semakin memper-

cayaiku.

Akhirnya kami berhasil menyeberangi sungai dengan selamat. Teman - teman langsung merasa lega dan san-

gat senang ketika kapal mencapai daratan, akhirnya kami bisa sampai di tempat tujuan. Aku pun masih merasa 

aneh dengan sikap meraka, seperti orang lolos dari maut. Setelah turun dari perahu, aku menengok kebelakang 

melihat sungai dibelakangku. Tertegun dan sangat mengagetkanku, aku tak percaya melihat apa yang kulihat 

sekarang ini. Sungai itu menjadi gelap gulita, tidak ada satupun lampu yang menyala. Dalam hati aku bertanya 

“Kemanakah perginya cahaya yang sangat terang seperti lampu sorot menerangi perjalananku tadi ?”.

Saat itu barulah aku sadar, cahaya itu adalah sorot cahaya dari Shen. Lampu di kegelapan yang menyinari 

perjalananku tadi adalah Ji Cik (keajaiban) . Bukan salah teman – temanku, tapi memang akulah yang tidak 

tahu waktu merasakan keajaiban. Aku merasa inilah hasil dari lian kung-ku yang rutin setiap hari. Asalkan 

kita rajin dan tulus lian kung setiap hari, tanpa mengejar hasil. Pada saatnya kita akan mendapat hasil yg luar 

biasa. Huang Ie atau bukan tetap akan merasakan manfaat pertolongan dari Shen. 

Xie Shen En

TAO ADALAH "KAPAL PENYEBRANG" DALAM LAUT SENGSARA

TAO ADALAH "lAMPU TERANG" DI MALAM GELAP GULITA - STPC
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Bangga dengan diri sendiri !
Bisa mengakibatkan 

lupa diri ?!
Oleh : XLL

Awalnya Anda tidak mengetahui apa kelebihan diri Anda 

? Sehingga Anda sering kali membandingkan diri Anda 

sendiri dengan orang lain yang pastinya tentang kelebi-

han dan kekurangan yang ada dalam diri Anda. Sering kali 

Anda juga merasa sangat minder dengan kekurangan yang 

ada di dalam diri Anda. Karena dengan rasa minder yang 

Anda alami membuat Anda tidak percaya diri dan Anda 

berusaha untuk menjadi orang lain yang membuat Anda 

menjadi binggung karena terlalu banyak kepura-puraan 

yang pasti akan Anda lakukan, Anda pun tidak tahu apa 

yang sebenarnya Anda mau dan inginkan?

Setelah sadar dengan apa yang Anda lakukan untuk beru-

saha menjadi orang lain bahwa itu salah yang me-ngaki-

batkan sekeliling anda menjadi berubah dalam sekejap dan 

Anda belajar mencari kelebihan dan menerima kekuran-

gan Anda. Saat Anda mengetahui kelebihan Anda, pastilah 

Anda sangat bangga akan kelebihan itu.

Anda boleh saja memiliki rasa bangga terhadap kelebihan 

yang Anda miliki. Tetapi bangga terhadap kelebihan hingga 

menonjolkan diri, dapat membuat orang lupa diri. Hal ini akan mengakibatkan orang yang ada disekeliling 

kita merasa iri bahkan ada pula yang merasa minder.

Ada beberapa cara untuk bangga terhadap diri sendiri yang tidak perlu menonjolkan diri secara berlebihan : 

•   Datalah kelebihan diri Anda

 Tanpa Anda sadari, Anda pasti bisa menemukan kelebihan diri Anda yang ternyata memiliki bakat  

 dan keahlian yang belum tentu dimiliki oleh orang lain. Dengan kesadaran atas kelebihan diri Anda,  

 Anda akan lebih percaya diri dan bangga dengan diri sendiri.

• Belajarlah mengatakan hal-hal yang positif pada diri sendiri

 Selalu mengatakan hal yang positif dan berpikir positif akan membuat diri lebih menghargai diri   

 sendiri dan tidak mudah Anda menjadi frustrasi.

• Bertanggung jawab terhadap perilakumu

 Dengan sikap tanggung jawab Anda bisa lebih percaya diri dalam bertindak mengerjakan sesuatu dan  

 berilah penghargaan kepada diri Anda setelah Anda berhasil dalam bertindak.
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• Teguhkan diri Anda bahwa Anda sedang menuju kesuksesan.

 Buat tujuan yang sederhana/kecil dan realistis, ini dapat membantu Anda meningkatkan percaya diri,  

 jadi siapkan tujuan yang sederhana dan dalam jangka pendek untuk diri sendiri. Usahakan untuk   

 mengganti target anda yang terlalu besar menadi lebih kecil dan menjadi mudah dicapai. Hal ini   

 bertujuan agar mencegah rasa kekecewaan yang besar.

• Hormati pilihan dan keputusan diri Anda sendiri.

 Yakin dan percaya atas pilihan Anda bahwa Anda   

 telah mengambil keputusan yang benar. Jika Anda   

 saja tidak menghormati keputusan mu sendiri, apalagi  

 orang lain. 

• Bantulah orang lain.

 Dengan Anda membantu orang lain sesuai dengan   

 kemampuan Anda, Anda akan mengetahui    

 seberapa besar kemampuan Anda tersebut.

• Belajar menyelesaikan persoalan sendiri.

 Dengan menyelesaikan persoalan sendiri Anda akan  

 semakin bijak dan lebih kuat dalam menghadapi   

 perosalan apapun itu. Dari persoalan kecil hingga   

 besar. Karena Anda sudah belajar dalam    

 menyelesaikan persoalan sendiri.

• Kelilingi Diri dengan oran-orang positif

 Minat dan perilaku bisa saling menginfeksi satu sama lain, jadi jika Anda ingin meningkatkan   

 kepercayaan diri cobalah untuk tetap berteman dengan orang yang penuh percaya diri

• Menjadi Perencana Terorganisir

 Salah satu kunci untuk selalu merasa baik dalam kehidupan sehari-hari, jadi pastikan semua   

 pekerjaan yang harus Anda lakukan masuk dalam daftar atas kegiatan Anda.

• Miliki waktu bersenang-senang untuk menjadi diri sendiri.

 Anda perlu meluangkan waktu untuk mengerjakan hobi dan minat yang Anda sukai. Apakah itu   

 hanya berjalan-jalan, membaca buku atau melakukan kegiatan seni, anda pelu memprioritaskan   

 waktu untuk kegiatan yang akan membuat Anda tenang.

Selamat mencoba...

Salam Tao

TUJUAN PERUBAHAN, ADALAH PENYEMPURNAAN CARA DAN HALUANNYA, 

TAPI BUKAN UNTUK MERUBAH TUJUAN DAN AZASNYA. - STPC

HUJAN TIDAK ENGHIDUPKAN RUMPUT-RUMPUT YANG TAK BERAKAR

DEWA DEWA HANYA MENYEBRANGKAN MANUSIA MANUSIA YANG PENUH KESADARAN - 

STPC

SESEORANG ASALKAN TAK BEJAT MORALNYA

OTOMATIS BAHAGIA PUN AKAN MENGETUK PINTUNYA - STPC
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Kepak Sayap Thay Sang 
Men di Negara Lady Di

Oleh : Nina Wijaya

Tidak sebersitpun pikiran bahwa Tao Thay Sang Men - Xiao Yao Pai, dapat merambah ke Kota London, Ing-

gris. Hal ini berawal dari perkembangan Tao Thay Sang Men di Amerika. Dua tahun yang lalu salah seorang 

Taoyu yang ikut Upacara Tao Ying yang ke 2 kalinya ( tahun 2012) di Amerika, merupakan anggota aktif 

sebuah ‘grup diskusi Tao’ yg mempunyai banyak follower (anggotanya) di didunia maya. 

Karena terkagum-kagum dengan Tao Ying Suk dan merasakan manfaatnya bagi kehidupan manusia, maka 

Taoyu itupun mulai mengenalkan Tao Ying Suk Thay Sang Men ke dalam diskusi mereka. Alhasil, diskusipun 

berkembang dan tidak sedikit yang tertarik untuk belajar Tao Ying Suk. Mereka yang tertarik berasal dari 

berbagai Negara Eropa selain dari Amerika sendiri. Puluhan 

orang dengan antusias mengikuti pengenalan ‘online’ yang di-

berikan untuk memberikan gambaran ‘Apa itu Tao Ying Suk 

dan apa manfaatnya serta Konsep-konsep dari Tao Ciao’. Se-

lepas sesi Pengenalan tersebut, banyak yang ingin belajar ‘Tao 

Ying Suk’. Akhirnya diputuskanlah bahwa Upacara Tao Ying 

diadakan di kota London, karena ada seorang calon Taoyu 

yang dengan suka rela bersedia mengatur dan menyediakan 

tempat.

Upacara Taoying diadakan di London untuk pertama kalinya 

tahun 2013 yang lalu, diikuti oleh 18 orang Taoyu baru dari 

Belgia, Bulgaria, Jerman, Irlandia, Perancis, Yunani dan Ing-

gris sendiri. 

Tak terasa setahun telah berlalu, sayap Tao Thay Sang Men 

pun tetap berkepak, di tahun 2014 ini, tepatnya tanggal 27 

September lalu, upacara Taoying yang kedua kalinya dilak-

sanakan dengan sukses, Tao Shi Lie Ming Sen men-Taoying 

22 orang dari Negara Amerika, Bulgaria, Cyprus, Romania, 

Perancis, Yunani. Diantara Taoyu baru terdapat beberapa dos-
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en dan Ahli riset.

Dari awalnya yang tidak percaya bagaimana bisa 

Fu Fa Shen (Dewa/i Pembimbing) dapat membimb-

ing latihan Tao Ying Suk, para Taoyu baru ini, sete-

lah mengalami sendiri dan merasakan kekuatannya, 

mereka baru percaya. Sehingga merekapun amat an-

tusias mengikuti penjelasan dan latihan yang diberi-

kan di sesi selanjutnya. Merekapun banyak bertanya 

tentang konsep Tao, dan latihan Qi Gong (pernapasan) 

maupun Cing Co (semedi). Semua dijelaskan satu per-

satu oleh Tao She Lie Ming Sen dan Tao Chang Liauw 

Fong Ling. Mereka amat mengagumi konsep Zi Ran 

(alamiah) dan Wu (Sadar Jagat Raya) dari Tao Ciao, 

menurut mereka konsep yang paling dasar namun bila setiap orang melaksanakannya dengan benar, maka 

hidupnya akan terbebas dari belenggu dogma dan hidup damai bahagia.

Xie Shen En

BELAJAR TAO YING SUK MEMUPUK AMAL DAN JASA,

DENGAN SETIA MAWAS DIRI DAN SELALU MEMPERBAIKINYA - STPC

BERLATIH ILMU YANG ANGGUN MENGABADIKAN KEJUJURAN DAN KEBUDIAN 

MENANCAPKAN SEMANGAT YANG TERTINGGI - STPC

SEBAR LUASKAN TAO UNTUK ILMU KEDEWAAN

MENYEBERANGKAN UMAT MANUSIA UNTUK BUKTI KEBAJIKAN - STPC

SATU HATI BELAJAR TAO

SATU HATI BELAJAR FAK (CARA)

SATU HATI UNTUK MENCAPAI KESEMPURNAAN - STPC
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Petunjuk Menuju Hidup 
Tentram dan Bahagia

Oleh : Jefri 

Dalam perjalanan kehidupan kita, banyak hal yang kita sudah rencanakan namun tidak berjalanan sesuai 

dengan harapan, bahkan terkadang hal terburuk bisa terjadi dalam perencanaan tersebut, lantas bagaimana 

menghadapi kesedihan hati yang menimpa nuansa batin kita. Resep mujarab untuk mengatasi kesedihan hati 

adalah dengan menghadapi kemungkinan yang paling 

buruk, dengan begitu kita akan siap dan dapat berpikir 

jalan keluar lain yang lebih baik, kalau pun kemung-

kinan paling jelek terjadi, kita sudah siap untuk meng-

hadapinya. Sering kali manusia mengalami kesedihan 

dapat mengakibatkan dampak buruk seperti penyakit 

di dalam tubuh, survei membuktikan empat dari lima 

orang yang menderita sakit perut disebabkan oleh ke-

takutan, kesedihan, kebencian dan sifat egois yang ber-

lebihan. Cara menganalisa dan memecahkan persoalan 

sedih hati adalah dengan mencari dan mengumpulkan 

seluruh fakta yang ada, lalu membuat analisa terhadap 

fakta tersebut. Ambillah keputusan kemudian bertin-

daklah sesuai dengan keputusan. Mencari dan men-

gumpulkan fakta dapat dilakukan dengan mengguna-

kan pertanyaan, apa, mengapa, bilamana, bagaimana, 

dimana, dan siapa. Sedangkan cara menyelesaikan masalah di bisnis yaitu buat pertanyaaan beserta jawaban 

nya seperti: apa persoalannya, apakah yang menyebabkan persoalan itu, jalan keluar apa sajakah yang mung-

kin dapat dipakai untuk memecahkan persoalan tersebut, jalan keluar mana yang kita sarankan, dengan begitu 

persoalan menjadi jelas dan mendapatkan jalan keluar yang sudah diperhitungkan dengan baik. 

Cara pertama untuk mendapatkan hidup tentram dan bahagia yang pertama adalah menghalau rasa sedih dari 

pikiran. Kita juga dapat menghentikan kebiasaan sedih dengan mengusahakan diri tetap sibuk dengan hal  

yang  positif seperti bekerja, mengusahakan diri kita tetap sibuk, orang yang sedih harus bekerja. Kalau orang 

sedih tidak menyibukkan diri maka ia akan hancur dalam keputusasaan. Hidup terlalu singkat untuk dihabis-

kan dengan memikirkan perkara yang kecil jika dibandingkan kehidupan esok yang harus kita jalani. Apabila 

kita dihantui oleh kesedihan hati yang kita buat sendiri, maka bertanyalah pada diri sendiri menurut hukum 

normal, berapa besar kemungkinan hal tersebut dapat terjadi, jadilah realistis.Jika sesuatu yang buruk terjadi, 

terimalah kenyataan itu dan sesuaikan diri dengan kenyataan tersebut.

Dalam menghadapi kesulitan dalam hidup apabila kita mengalami penolakan yang berulang, maka kita harus 

menentukan batas untuk tidak melanjutkan dan melupakannya.Kejadian buruk yang sudah berlalu biarlah ber-

lalu dan menjadi bagian dari sejarah hidup untuk masa depan yang lebih baik. 

Jangan menggergaji serbuk gergaji. Masa lalu adalah penting untuk menjadi 

pembelajaran, tapi tidak terlalu penting untuk menentukan masa depan kita. 

Masa lalu dapat dianalisa dan mengambil manfaatnya kemudian jangan terlalu 

diingat.

Hidup kita ini dibentuk oleh pikiran kita sendiri, berpikir dan bertindaklah den-

gan sukacita, karena dengan demikian kita akan merasa riang dan gembira. Jan-

gan menyalakan api untuk membakar musuh sedemikian panasnya sehingga 

kita sendiri yang hangus karenanya. Membalas dendam kepada musuh akan 
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memberikan efek yang negatif kepada kita, kita akan leb-

ih menderita daripada mereka. Cari dan temukanlah diri 

kita, berbuatlah sewajarnya. Ingatlah bahwa di dunia ini 

tidak ada satu orang pun yang persis sama dengan kita. 

Semua orang tidak bisa jadi komandan semua, harus ada 

yang jadi pasukan. Karena semua orang ada kepentingan-

nya masing-masing. Ada pekerjaan besar, ada pekerjaan 

kecil namun semua harus dilakukan dengan baik. Tugas 

kita kerjakan yang terdekat dengan kita, bila kita tidak 

bisa jadi pohon, jadilah perdu. Bila tidak bisa jadi gurami, 

jadilah teri, tapi teri yang paling indah di tambak. 

Menyikapi kritik yang tidak benar, ngawur dan tidak pada 

tempatnya merupakan pujian yang tersembunyi.Orang 

yang memfi tnah kita, itu berarti ada sesuatu yang berhar-

ga yang tidak dimiliki orang tersebut.Ingatlah tidak ada 

orang menyepak anjing mati.Biarkan orang-orang yang pantas untuk menilaimu, bukan orang yang semba-

rangan.Kerjakan sesuatu sebaik-baiknya, kemudian bukalah payung tua agar hujan kritik tidak sampai men-

galir dan membasahi kita.lakukanlah pekerjaan dengan kemampuan terbaikmu. Buktikan pada atasan dan 

lingkungan sekitar mu kalau kritik tidak benar tersebut salah, dan kita harus bersabar untuk hal tersebut dapat 

dibuktikan. Karena mungkin perlu waktu untuk membuktikan kepada orang-orang sekitar, jangan putus asa 

dulu dengan memutuskan resign dari perusahaan tersebut. Kita harus yakin kebaikan dan kebenaran pasti akan 

indah pada waktunya.

Di sisi lain kita harus membuat catatan kebodohan-kebo-

dohan yang pernah dilakukan, hal-hal yang harus diru-

bah menjadi lebih baik dari sebelumnya, kritiklah diri 

kita sendiri dan berusahalah mawas diri. Mengkiritik diri 

sendiri dengan jujur, berguna dan konstruktif.Ini meru-

pakan bagian dari Siu Sin Yang Sin yang sesuai dengan 

kaidah Tao selalu merevisi diri menjadi pribadi yang lebih 

baik.Mengetahui ada kebiasaan buruk yang ada dalam 

diri, tidak meneruskannya adalah obat untuk merevisi ke-

biasaan tersebut.

Istirahat yang cukup sangat penting untuk kinerja kita, 

berbuatlah seperti yang dilakukan angkatan darat Amerika 

Serikat, yakni beristirahat secara teratur, istirahatlah sebe-

lum kita merasa capek. Jika melakukannya, pasti dapat 

menambah kesegaran hidup, dapat memanfaatkan hidup 

kita satu jam lebih banyak setiap hari nya.Istirahat seperti kaus kaki tua atau kucing yang sedang berjemur 

di terik matahari, yang ketika diangkat benar-benar lemas bagaikan tidak bertulang.Istirahat disini mencakup 

beberapa hal yaitu kita harus mempunyai agama yang sehat sebagai istirahat jiwa kita yang telah beraktivitas 

full dari senin sampai jumat, maka kita perlu ke Taokwan pada hari minggu untuk mendengar ciang tao di 

taokwan sebagai siraman rohani. Kita harus tidur yang cukup, mendengarkan musik sebagai warna dalam 

hidup, tertawa dengan keluarga dan teman-teman kerja, bersantai apabila sudah dirumah serta rekreasi di hari 

libur dengan keluarga atau teman.

Salam Tao

KAUM SIU TAO MASA KINI, SELAIN MENINGKATKAN SADAR JAGAD RAYA YANG DIJALANI

JUGA HARUS IKUTI TATA KEHIDUPAN JAMANNYA - STPC
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Nada Tao
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