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As recognized, adventure as skillfully as experience approximately lesson, amusement, as with ease as settlement can be gotten by
just checking out a books Buku Karya Anand Krishna as a consequence it is not directly done, you could assume even more just
about this life, in the region of the world.
We present you this proper as skillfully as simple showing oﬀ to get those all. We manage to pay for Buku Karya Anand Krishna and
numerous ebook collections from ﬁctions to scientiﬁc research in any way. among them is this Buku Karya Anand Krishna that can be
your partner.
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Karma Yoga bagi Orang Modern
Gramedia Pustaka Utama """Aku. Aku. Aku. Keakuan inilah yang membuat seseorang mementingkan diri dan menempatkan
kepentingan diri di atas kepentingan-kepentingan lain yang jauh lebih besar. Keakuan dan sikap mau menang sendiri ini jugalah yang
selanjutnya melahirkan keserakahan dan, ujung-ujungnya, kekacauan, kerusuhan, dan korupsi--yang cenderung semakin menjadi-jadi
di negeri ini. Nilai-nilai transpersonal atau Karma Yoga adalah antidote terhadap pemikiran dan kepentingan sempit semacam itu.
Karma Yoga mengajak kita untuk berpikir dan berpandangan luas dan menempatkan kepentingan umum jauh di atas kepentingan
pribadi. Sesungguhnya nilai-nilai transpersonal sudah menjadi bagian dari budaya kita dan pernah mengantar kita pada masa
kejayaan. Buku ini tidak sekadar memperkenalkan psikologi transpersonal, tetapi juga memaparkan aplikasinya dalam segala aspek
kehidupan kita. ""Hal yang paling menantang dari ajaran-ajaran spiritual adalah membumikannya, menerapkannya dalam kehidupan
sehari-hari. Dalam buku ini, Anand Krishna dengan ringan membawa kita ke dalam seni berkontemplasi dan bermeditasi di keramaian
lewat pekerjaan yang bernapaskan pelayanan tanpa pamrih kepada sesama."" --YF La Kahija, Peneliti Psikologi Transpersonal,
Universitas Diponegoro ""Karya-karya Pak Anand selalu menginspirasi dan menyadarkan kita akan nilai-nilai manusia dan
kemanusiaan, yang pada akhirnya memotivasi kita untuk memaknai hidup kita bagi sesama, memberikan yang terbaik untuk
kemanusiaan."" --Dr. Prof. Ir. Nizam, M.Sc., DIC., Ph.D., Sekretaris Dewan Pendidikan Tinggi, Kemdiknas, Guru Besar Fakultas Teknik
Universitas Gajah Mada ""Ketika kerja menjadi rutinitas yang dianggap beban, atau ketika hanya materi yang menjadi tujuan bekerja,
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Anand Krishna mengajak kita untuk ingat kembali pada konsep """"Kerja adalah Yajna"""" (bekerja keras dan bekerja cerdas dengan
tulus ikhlas guna mencapai tujuan hidup: keseimbangan dan kebahagiaan yang dilandasi kebenaran). Buku yang sungguh
mencerahkan!"" --Desak Nyoman Suarti, President Director Suarti Group Pendiri Yayasan Luh Luwih (Pemberdayaan Wanita dan
Kebudayaan), Yayasan IDEP (Lingkungan Hidup dan Kemanusiaan), & Yayasan Forum Peduli Budaya Bali"""

Penyesatan opini
sebuah rekayasa mengubah citra
Gema Insani

A New Christ
Gramedia Pustaka Utama "Wallace D. Wattles adalah penulis The Science of Getting Rich (1910) yang menjadi dasar pemikiran buku
laris awal milenium ini, The Secret, karya Rhonda Byrne. Namun, karya monumental Wattles yang sesungguhnya bukanlah buku yang
bernuansa materialistik itu, namun A New Christ (1905), yang bersama tulisannya yang lain, Jesus: The Man and His Works,
diterjemahkan, disunting ulang, serta diulas oleh Anand Krishna. Dalam kedua buku yang disebut terakhir itulah Wattles muncul
sebagai sosok seorang visioner, seorang rasul seperti para rasul dalam Alkitab, seorang murid yang hendak mengikuti jejak gurunya.
Dan, kedua buku itulah yang menjelaskan Law of Attraction---Hukum Ketertarikan yang sesungguhnya. Lewat tafsirannya mengenai
diri dan ajaran Yesus, Wattles tampak meraih kekayaan dan kebahagiaan sejati seperti yang disebut Yesus: hidup dalam ""Kerajaan
Allah"". Tidak ada yang tidak bisa dilakukan atau dicapai oleh manusia jika ia bermanunggal dengan Sang Kuasa dalam Kerajaan Allah
di sini, di dalam dirinya. Dia akan menjadi seperti anak-anak: ceria, sukacita, polos tetapi tidak bodoh, bersahaja tetapi tidak naif, dan
tidak terikat pada apa pun. Dalam kemanunggalan itulah muncul Kasih Tanpa Syarat, Kebahagiaan Kekal Tertinggi, dan Keceriaan
Abadi. Pada tataran itu kita akan mampu mengasihi sesama, mampu berbuat baik bagi semua. ""Yesus memberi tanpa
mengharapkan imbalan. Ia tidak peduli akan latar belakang kepercayaan sang penerima. Aku yakin bila Ia berada di tengah kita saat
ini, Ia akan memberkahi setiap orang yang menjalani ajaran-Nya, dan mencintai sesama makhluk, walau orang itu tidak pernah
bertemu, bahkan mendengar nama-Nya."" ---Mahatma Gandhi"
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Buletin Perpustakaan Bung Karno Th.XI/Vol.2/2019
Media Informasi dan Pemikiran Bung Karno untuk
Indonesia
Perpustakaan Proklamator Bung Karno Buletin Perpustakaan Bung Karno, Th.XI/Vol.2/2019

Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim
Prenada Media Kajian dalam buku ini berangkat dari sebuah fenomena ketidakadilan yang semakin masif. Peradilan—mulai tingkat
pertama hingga kasasi—sebagai institusi untuk mewujudkan keadilan, ‘mati suri’ dengan mengeluarkan putusan- putusan yang tidak
adil. Adagium putusan hakim tidak adil, adalah sebuah stigma yang menggejala dalam proses respons masyarakat. Adil kian absurd di
saat peradilan meniadakan eksistensinya menjadi lebih buram dan abu-abu. Studi tentang putusan, khususnya putusan kasasi
melibatkan seluruh dari tiga lapisan ilmu hukum yakni ﬁlsafat hukum, teori hukum, dan dogmatik hukum. Setiap dari lapisan ini
memberikan karakteristik analisisnya masing-masing. Hanya saja, nuansa ﬁlsafat hukumnya lebih kental dan mewarnai. Filsafat
hukum sebagai metateori dari teori hukum dan mewarnai dogmatik hukum. Akhirnya, masih banyak yang kurang daripada lebihnya.
Untuk itu, perlu autokritik dari semua pihak agar buku lebih sempurna. Buku Persembahan Penerbit PrenadaMediaGroup

Suluh
Interfaith Magazine
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Meditasi untuk peningkatan kesadaran
Gramedia Pustaka Utama

Niti sastra kebijakan klasik bagi manusia Indonesia baru
Gramedia Pustaka Utama Interpretation of Javanese philosophy, ethics, and conduct of life as excerpted from the classical Javanese
literature.

Panji masyarakat
Anand's Neo Self - Leadership
Gramedia Pustaka Utama Untuk menjadi Pemimpin Sejati, di mana pun, di bidang apa pun, dan dalam skala apa pun, tak ada jalan
lain bagi kita selain memulai dari dalam diri sendiri, dengan belajar memimpin diri, menguasai diri, dan mengendalikan hawa nafsu.
Jika kita belum bisa memimpin diri sendiri, jangan harap kita bisa menjadi pemimpin bagi orang lain. Para leluhur telah memberikan
pedomannya. Mereka mengamati, mempelajari, dan menyerap bagaimana alam bekerja-matahari, bulan, bintang, bumi, air, dan apilantas menyarikannya menjadi Asta Brata atau delapan resolusi yang dapat memandu kita dalam menjalani hidup. Kebijakan luhur
inilah yang seyogianya kita pelajari dan taati, sebagai ganti pedoman kepemimpinan yang berkiblat pada budaya asing yang sering
kali tidak sesuai dengan nilai-nilai dan lingkungan kita. Para pemimpin yang telah memiliki pengendalian diri, seManga, Manhua &
Manhwat untuk melayani, kemampuan untuk mengoreksi diri, serta menguasai seni kepemimpinan niscaya akan membuat
masyarakat, bangsa, dan negaranya menjadi lebih beradab dan sejahtera.

A Date with Life
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Membangkitkan Etos Profesionalisme
Gramedia Pustaka Utama

The Art of Medicine
Gramedia Pustaka Utama “The Art of Medicine adalah paradigma yang unik dan menarik untuk memahami kompleksitas dunia
kedokteran. Ada nuansa-sensasi tersendiri saat memahaminya. Saya merekomendasikan buku ini untuk dibaca dan dimiliki oleh
masyarakat awam, pemerhati kesehatan, serta semua kalangan.” —KAK SETO, Psikolog-Pendidik Anak; Ketua Dewan Pembina Komisi
Nasional Perlindungan Anak “The Art of Medicine ibarat untaian mutiara pengetahuan medis. Berproses selama lima tahun,
bersumber dari banyak literatur tepercaya, menjadikan The Art of Medicine layak dibaca oleh siapa saja. Buku ini sebenarnya rahasia
para dokter dan pakar kesehatan. Tak sembarang orang mengetahuinya. Tak percaya? Silakan baca buku ini.” —DR. RER. NAT. ARLI
ADITYA PARIKESIT, MSC., Alumnus University of Leipzig, Germany; Asisten Profesor di Laboratorium Bioinformatik Universitas
Indonesia; Pemerhati Bioteknologi dan Biologi Molekuler; Blogger; Penulis Lepas “Unik. Menarik. Edukatif. Informatif. Menginspirasi.
Mudah dipahami. Buku ini menjadi khasanah IPTEK kesehatan dalam mendukung terciptanya Indonesia sehat. Saya sangat
merekomendasikannya untuk dibeli, dimiliki, dibaca, dan dipahami oleh masyarakat Indonesia dalam upaya menyikapi berbagai
permasalahan kesehatan yang semakin kompleks di era globalisasi.” —PROF. DR. SUYANTO PAWIROHARSONO, DEA., Profesor Riset
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Jakarta; Doktor Bidang Makanan dan Nutrisi, Jurusan Biologi Terapan dan
Bioindustri, Universitas Nancy I, Prancis; Pemegang Paten Ragi Tempe; Penulis lebih dari 110 karya tulis ilmiah “Ini bukan sembarang
buku, melainkan kompilasi pengetahuan tentang 88 problematika kesehatan yang disusun dalam bahasa yang mudah dimengerti
awam. Cocok diaplikasikan oleh masyarakat dan pemerhati kesehatan di Indonesia.” —PROF. DR. VENI HADJU, M.SC, PH.D., Guru
Besar Program Studi Ilmu Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin, Makassar “Medicine is not merely science, but
it’s also an art. Pasien zaman sekarang dituntut aktif mencari referensi dan komunikatif. Buku ini bisa menjadi salah satu acuan
pasien sebelum berkonsultasi ke dokter. Disusun berdasarkan alphabetical order, buku ini bagai ensiklopedia kesehatan yang wajib
ada di tiap rak buku rumah.” —ARETHA APRILIA, ST, MSC., Senior Environmental Consultant, Penulis Rahasia Sukses Berkarier
Internasional
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Narada Bhakti Sutra
menggapai cinta tak bersyarat dan tak terbatas
Gramedia Pustaka Utama

Sha la la Merayakan Hidup
Gramedia Pustaka Utama

Tempo
Menyelami samudra kebijaksanaan suﬁ
Gramedia Pustaka Utama

Shangrila
mengecap sorga di dunia
Gramedia Pustaka Utama

Shambala, fajar pencerahan di lembah kesadaran
Gramedia Pustaka Utama
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Media dakwah
Seni memberdaya diri: Meditasi untuk peningkatan
kesadaran
Gramedia Pustaka Utama

Indonesia Jangan Amnesia
Guepedia Indonesia luar biasa untuk dikagumi, beberapa hal terjadi di Indonesia dan hanya Indonesia yang mampu melakukannya.
Bukan berniat untuk menyombongkan diri, tetapi produktivitas terbesar, kolektivitas terhebat, kerjasama tererat dan “tipu muslihat”
terstruktur hanya ada di Indonesia. Itu semua bukan berarti menjadikan Indonesia tidak berdaya atau dumusuhi bangsa-bangsa,
melainkan sebagai sebuah wujud “kepedulian” bangsa lain terhadap penyakit yang terjadi di Indonesia. Kita sebagai rakyat tidak
punya kapasitas menagih Indonesia dalam bentuk apapun juga, biarkan Tuhan dengan ﬁrman-Nya, terminologi-Nya sendiri, dengan
ilmu-Nya sendiri dan dengan ketidakterbatasan-Nya. Tuhan hanya tinggal berﬁrman kepada bangsa Indonesia, pastilah dalam banyak
hal, Dia menakar segala sesuatu yang bisa terjadi terhadap Indonesia ini, menakar kepastian takdir potensialitas Indonesia. Tulisan ini
akan “menyentil” semua kalangan untuk saling mengingatkan bahwa Indonesia jangan sampai lupa, Indonesia jangan sampai
amnesia bahwa Indonesia adalah negara yang besar, gagah perkasa (bukan malah gagah memperkosa), cerdas dan radikal, dan
hanya ada satu negara yang rakyatnya mampu bertahan di tengah kemelut bangsa yang sangat bernilai seni tinggi ini. Mari samasama kita benahi kapasitas Indonesia di tengah dunia, jangan sampai dunia menghina Indonesia, kita punya martabat tinggi, luhur
dan mampu untuk menjadi translater dunia, kiblat dunia. Indonesia tidak boleh amnesia dengan janji-janji pada pendirinya, Indonesia
harus bangkit dari penyakit sosial, dimensio berstatus “perang”, logika sempit, algoritma bodoh, faham-faham agitasi, komunis, itu
semua harus kita berangus. Kalau itu semua sudah terjadi saya hanya mengatakan “Jangan pernah berani macam-macam sama
Indonesia!”
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Fear Management: Mengelola Ketakutan
Gramedia Pustaka Utama

Sandi Sutasoma
menemukan kepingan jiwa Mpu Tantular
Gramedia Pustaka Utama Interpretation of spiritual values in Sutasoma, an old Javanese poem written by Mpu Tantular.

Gamma
Zen Sebagaimana Dijalani oleh Bodhidharma
Gramedia Pustaka Utama Tidak dapat disampaikan lewat buku, tak dapat pula dijelaskan lewat kata-kata. Hanya dapat dialami.
Itulah Dhyana, Chan, atau Zen Bodhidharma Zen atau Meditasi adalah tentang hidup dalam kesadaran: kesadaran akan segala
kekurangan, keterbatasan, dan kelebihan diri, dengan kata lain kesadaran untuk menerima diri sebagaimana adanya. Zen adalah
tentang kesadaran akan nilainilai kemanusiaan, lingkungan, dan hubungan antarmanusia. Zen juga adalah tentang kesadaran bahwa
kita semua umat yang sama, yaitu umat manusia. Bodhidharma berpesan bahwa hidup dalam Zen berarti membebaskan diri dari
segala keterikatan dan ketergantungan. Seperti kita tahu, keterikatan menyebabkan manusia mengambil jalan pintas lewat korupsi
dan kolusi, mengutamakan kepentingan diri sendiri dan kelompok di atas kepentingan bersama, dan mengotakngotakkan dunia
berdasarkan paham, ideologi, dan kepercayaan yang berbeda, yang ujung-ujungnya menjauhkan manusia dari manusia lain dan dari
lingkungannya. Zen bukan untuk dibaca dan dipelajari, melainkan untuk Anda jalani dalam kehidupan sehari-hari sehingga Anda
memperindah hidup orang lain dan dunia ini. Tak peduli apa pun status sosial Anda, posisi Anda, kondisi ﬁnansial Anda, dan di mana
pun Anda berada, Zen akan mengisi jiwa Anda dengan kasih. Apabila hal ini terwujud, apa pun yang Anda lakukan akan menyebarkan
kasih di sekitar Anda.

8

Buku Karya Anand Krishna

25-09-2022

key=Buku

Buku Karya Anand Krishna

9

Muslim Akal Sehat
Elex Media Komputindo Nyatanya, manusia semakin tak terkendali dan semakin buas atas dirinya sendiri (baca: hawa nafsu). Manusia
sering kehilangan akal sehatnya. Bukan berarti ia tidak mempergunakan akalnya, hanya saja akalnya dibuat dangkal (sengaja atau
tidak) sehingga akal (sebagai kesadaran kolektif) tidak dapat memahami secara cermat, tepat, dan logis ketika membuat
pertimbangan-pertimbangan yang praktis. Ironisnya, di zaman yang kacau ini orang yang tidak berakal sehat dijadikan panutan oleh
orang yang tidak sehat akal-nya. Jadinya, kehidupan semakin kacau balau, kaki di kepala dan kepala di kaki. Karena itulah buku ini
hadir ke pangkuan para pembaca sebagai bahan reﬂeksi. Tulisan-tulisan dalam buku ini disertai dengan kisah-kisah reﬂektif yang
diharapkan mampu membuka kesadaran kolektif kita, terutama dalam beragama. Juga sebagai respons terhadap prahara-prahara
yang belakangan ini terjadi di masyarakat dan ramai di media sosial, terutama yang disangkut-pautkan dengan keagamaan. Tidak
ada maksud untuk menggurui dalam buku ini, apalagi untuk membenarkan diri. Semuanya diserahkan kepada para pembaca untuk
mengambil kesimpulannya. Semoga kehadiran buku ini dapat bermanfaat !!!

Nabi-nabi palsu & para penyesat umat
On false prophets and Islamic sects in Indonesia and the rest of the world.

Total Success
Gramedia Pustaka Utama "Buku ini menguak rahasia Keberhasilan Sejati, Keberhasilan Luar Dalam, dari para tokoh awal yang dirujuk
sebagai Pemegang Kunci Rahasia Keberhasilan: Napoleon Hill, Dale Carnegie dan Shankara. Belajar dari mereka yang berkilau di
bawah sorot matahari dan cemerlang dalam kegelapan, raihlah Keberhasilan Sejati Anda."

Bersama Bung Karno menggapai jiwa merdeka
Gramedia Pustaka Utama
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Agar menulis-Mengarang Bisa Gmp.
Gramedia Pustaka Utama

Yoga Sutra Patanjali Bagi Orang Modern
Gramedia Pustaka Utama Patañjali, Sang Begawan, memulai sutranya dengan penjelasan tentang pentingnya Yoga atau disiplin
dalam hidup. Harta, kekayaan, kedudukan, kekuasaan, semuanya tidak mampu mengantar kita pada Alam Kebahagiaan Sejati. Alam
itu adalah habitat Jiwa, alam kita yang sesungguhnya, yang hanya dapat kita capai dengan cara meniti jalan ke dalam diri. Itulah
Yoga. “Setelah membaca karya-karya Anand Krishna, pemahaman tentang Yoga yang saya peroleh adalah bahwa Yoga bukan saja
untuk kesehatan ﬁsik, tetapi juga untuk mengolah dan mengatur diet, pikiran, perasaan, waktu untuk istirahat dan bekerja, dan
bahkan relasi antarmanusia dan antara manusia dan lingkungannya. Saya berharap bahwa buku ini dapat menyebarluaskan
pemahaman yang sama pada masyarakat luas.” —Dr. Janfrional Hutabarat Reg. Chiro General Practitioner and Chiropractor “Di zaman
modern ini, ketika orang-orang semakin stres dan depresi karena tekanan sosial/ekonomi, buku ini hadir memberikan jawaban atas
pertanyaan yang tak ternilai harganya tentang cara menemukan tujuan hidup kita. Melalui Yoga sebagai gaya/jalan hidup, kita
mampu membebaskan pikiran yang telah terkondisi oleh penderitaan, menyadari keilahian diri guna mencapai kebahagiaan abadi,
ketenangan batin, dan merasakan kesatuan dengan Hyang Maha Ada. Terima kasih dan hormat yang mendalam untuk Guruji Anand
Krishna atas karyanya yang luar biasa ini.” —Tina Puncer Soulwork erapist & Reality Shifter “Anand Ashram yang didirikan oleh Anand
Krishna menyajikan Yoga sebagai gaya hidup dan dengan seutuhnya, bukan sebagai latihan untuk mengolah raga saja. Pemahaman
Anand Krishna tentang Yoga adalah sebagaimana Yoga adanya, sesuai dengan tradisi yang sudah berusia ribuan tahun, sekaligus
segar, baru, dan cocok bagi masa kini dan untuk dilakoni oleh manusia modern. Saya yakin, penjelasan beliau tentang Yoga Sutra ini
sangat bermanfaat bagi pembaca.” —Maya Saﬁra Muchtar Yogic/Ayurvedic Lifestyle Counsellor, Energy/Intuitive Healer & Spiritual
Author

Nirtan: The Dance of the Soul
Gramedia Pustaka Utama
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Ah!, mereguk keindahan tak terkatakan
Pragyaa-Paaramitaa Hridaya Sutra bagi orang modern
Seni Memberdaya Diri: Meditasi untuk Manajemen Stres
Gramedia Pustaka Utama Alam adalah medan energi yang luar biasa melimpah bagi kita, dan kalau kita berlaku sebagai Anak Alam
yang hormat terhadap Sang Ibu, kita akan selalu dipelihara olehnya. Energi Murni Alam Semesta itu akan membuat kesehatan jiwa
dan raga menjadi sesuatu yang mudah dimiliki dan Anda dapat mengelola kesehatan jiwa raga Anda sendiri...tak perlu bantuan orang
lain! Sebagaimana Anda ingin mendengar siaran radio atau menikmati acara TV, Anda hanya perlu hadir dalam "frekuensi gelombang
yang sama", dan sesuatu yang luar biasa akan terjadi dalam diri Anda: menjadi lebih sehat, lebih tenang dalam menghadapi dinamika
kehidupan ini, lebih kreatif, dan instuisi Anda akan menjadi jauh lebih tajam. Meditasi & Neo Zan Reiki akan memperkaya hidup Anda.
Lebih dari itu, Anda juga akan memperkaya sesama Anda, bahkan setiap makhluk, karena setelah attunement Anda dapat
"menyalurkan" Reiki itu kepada mereka. "Manfaat yang didapat dari Program Seni Memberdaya Diri dan program lain di Anand
Ashram sungguh membantu saya dalam menjalankan pekerjaan saya sehari-hari sebagai seorang dokter. Semoga program-program
seperti ini dikenal secara luas, sehingga semakin banyak orang yang dapat menikmati manfaatnya."

Alpha & Omega Spiritualitas: Japji Bagi Orang Modern
Gramedia Pustaka Utama "Anand Krishna, dengan bukunya Alpha & Omega Spiritualitas, menyajikan berbagai mutiara kearifan dan
keutamaan seperti diajarkan dan diwariskan oleh para Guru di lingkungan Agama Sikh yang tidak banyak diketahui orang di luar
lingkungan komunitas agama tersebut - sebuah agama yang mengajarkan "Ek Omkar" bahwa "Kita adalah satu dengan satu-satunya
Sang Pencipta dari segenap makhluk" dan bahwa "Cahaya Ilahi terdpt dalam setiap diri manusia & segenap makhluk". Bagi penganut
agama atau kepercayaan apapun, kiranya tak ada halangan untuk menyimak warisan kerohanian yang ditinggalkan para Guru
tersebut. Semua itu tidak mengurangi, bahkan makin memperkaya iman kita" - Djohan Eﬀendi (Menteri Sekretaris Negara RI
2000-2001) "Sebagai Sikh, sekaligus orang Indonesia, saya sangat menghargai upaya menerjemahkan Japji, yaitu bagian penting dari
kitab suci umat Sikh, Shri Guru Granth Sahib, sekaligus merupakan bagian dari doa harian yang diwajibkan bagi umat Sikh... "Perlu
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dicatat bahwa Guru Nanak dihormati oleh berbagai kalangan. Bagi sebagian umat Islam, Beliau adalah Pir, Yang Dipertuakan. Hymnehymnenya dinyanyikan oleh para penyanyi Suﬁ masyhur dari India maupun Pakistan, seperti Nusrat Fateh Ali Khan dan Abeeda
Parwin. Bagi umat Hindu, Beliau adalah Baba Nanak dan bagi kaum Sikh, Beliau adalah Sadguru, Guru Spiritual atau Pemandu
Rohani... "Anand Krishna lewat karya-karyanya, pemikirannya, dan aktivitasnya mencerminkan pesan universal para Guru Sikh. Dia
berjuang melawan ketidakadilan, diskriminasi, dan berbagai penyakit sosial lainnya dalam bentuk nyata. Baginya, beragama bukanlah
tetap bertapa tatkala kehidupan kemasyarakatan terus bergolak. Inilah seManga, Manhua & Manhwat perjuangan Sikh yang
ditanamkan para Guru." - H.S. Dillon (Utusan Khusus Presiden RI untuk Penanggulanan Kemiskinan)"

Soul Quest Journey from Death
Gramedia Pustaka Utama

Wedhatama (karya Sri Paduka Mangkunagoro IV) bagi
orang modern
madah agung kehidupan
Gramedia Pusataka Utama

Agar Menjual Bisa Gampang
Gramedia Pustaka Utama

Reinkarnasi
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melampaui kelahiran & kematian
On reincarnation; spiritual perspective and meditation exercises.

13

13

