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William Ricketts Sanctuary
William Ricketts Sanctuary merupakan lingkungan sempurna untuk dunia alam dan dunia
batin. Ini merupakan suatu tempat yang indah dan tenteram yang menampilkan patung
Aborijin di lingkungan alamiah Jajaran Dandenong.
Cagar alam ini merupakan bukti filsafat seorang laki-laki, William Ricketts, yang mempercayai
bahwa lingkungan alam dipercayakan kepada kita semua dan dengan memelihara bumi, kami
memelihara kehidupan.

Riwayat Ringkas William Ricketts

Kehidupan adalah Kasih Sayang

William Ricketts yang lahir di Richmond, Victoria
pada tahun 1898 menetap di Mt. Dandenong
pada tahun 1934.

William bersemangat mengarang tentang filsafat
kehidupannya:

Dari tahun 1912 sampai dengan 1920, William
mengembangkan keterampilan kesenian dalam
bermain biola, membuat barang perhiasan dan
membuat patung tanah liat.
Dari tahun 1949 – 1960, beliau sering berkunjung
ke Australia Tengah untuk tinggal bersama kaum
Aborijin Pitjantjatjara & Arrernte, yang tradisi dan
budayanya menjadi inspirasi untuk patungnya.
Pada tahun 1970, beliau membawa karyakaryanya yang terbesar ke India di mana beliau
tinggal selama dua tahun. Dalam kunjungannya,
William menemui keserasian batin dengan kaum
India, dan menghabiskan sedikit waktu di Sri
Aurobindo Ashram di Pondicherry (sebuah pusat
spiritual ternama di dunia).
Semua patung di Cagar Alam ini dibuat dari tanah
liat yang diapikan di pembakaran, yang telah
diapikan sampai suhu 1200 derajat Celsius, dan
kemudian ditempatkan di latar hutan. Air yang
mengalir melambangkan unsur kehidupan yang
mengalir.
William meninggal pada tahun 1993 pada usia
sembilan puluh empat tahun.

Filsafat William
William seorang pencinta alam yang prihatin
tentang penghancuran massal lingkungan dan
habitatnya selama betahun-tahun.
Berlainan dari sel-sel hidup menciptakan benda
hidup individu, filsafat William adalah bahwa
segala benda yang ada di dunia merupakan
bagian dari pembentukan satu kehidupan, yang
mencakup segala benda.

“Kehidupan adalah Kasih Sayang. Dari seluruh
Anda ke seluruh saya, untuk menjadi bagian dari
alam kita semua bersaudara dengan unggas dan
pohon.
Apakah kemudian akan anda bersama kami
dalam kesucian keindahan, karena di puncaknya
kita sebagian dari keindahan dunia, kita tahu
bahwa kami merupakan bagian dari Pencipta dan
Perakitnya, dan maka dalam ungkapan akal dan
hati dan tangan kita ini kita mengembalikan
kepada Tuhan apa yang berasal dari Tuhan.
Kita semua merupakan pengolah Kuasa Maha
Esa dan apabila kasih sayang menemui bentuk
dalam patung dan musik, kita amat dikasihi
karena dengan cara demikian, kita dapat
mencapai Tuhan. Satu-satunya cara untuk
memelihara kasih sayang terhadap diri sendiri
adalah dengan memberikan banyak kasih sayang
tersebut kepada orang lain, maka saudara Anda,
William Rickets, berharap agar Anda akan berbagi
dan menikmati hal-hal ini bersama saya. Biarlah in
menjadi doa kita.
Semoga kita mentahbiskan hutan Australia dan
bersuara atas nama dan tentang hutan Australia
sebagai sajak dari Tuhan. Semoga kuasa
kehidupan kaya begitu kuat dalam diri kita, dan
imaginasi yang dikurniakan Tuhan begitu cepat,
sehingga setelah membaca pesan ini kita menjadi
pejuang dalam upaya mutlak untuk mencari
keindahan yang benar.
Manusia merupakan karya agung dunia alam,
maka tuntutlah warisan anda dengan memberikan
kepada alam kerja sama yang pantas.”

For more information call the Parks Victoria Information Centre
on 13 1963 or visit our website at www.parkweb.vic.gov.au

Jam Buka Cagar Alam
Buka setiap hari dari pukul 10 pagi sampai 4.30
siang (kecuali Hari Natal, hari cuaca buruk atau
untuk pembaikan besar). Dikenakan biaya masuk.
Jika peluang Anda untuk mengunjungi Cagar
Alam ini terbatas, silakan telepon 13 1963 pada
hari kunjungan Anda yang direncanakan untuk
memastikan bahwa akan buka.

Fotografi
Para pengunjung dapat mengambil foto untuk
kegunaan pribadi saja. Fotografi komersial amat
terbatas menurut permintaan William Ricketts
yang mencerminkan filsafat Cagar Alam ini.
Terbitan dapat dibeli di Cagar Alam ini.

Untuk informasi lebih
lanjut
Pusat Informasi Parks Victoria
Telepon 13 1963
atau kunjungilah
situs internet Parks Victoria
www.parkweb.vic.gov.au

Menjaga lingkungan
Bantulah kami menjaga
taman Anda dengan mengikut
garis pedoman berikut:
Anjing tidak diperbolehkan
di Taman.
Silakan bawa sampah bersama
Anda untuk didaur ulang &
dibuang.
Jangan ambil bahan tumbuhan
– biarkan untuk kenikmatan
bersama
Segala tumbuh-tumbuhan
& binatang asli dilindungi
menurut hukum.
Jangan dikacau dengan
apapun cara.

Silakan kembalikan
catatan taman ini
kepada toko cendera
mata supaya dapat
digunakan kembali.
Terima kasih.
Taman Sehat Orang Sehat
Berkunjung ke taman dapat
menyehatkan pikiran, tubuh
dan batin Anda. Maka, dengan
lebih dari empat juta hektar
taman yang tersedia bagi
penduduk Victoria, kunjungilah
sebuah taman hari ini juga!
National Rhododendron
Gardens.

