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Ringkasan Singkat

Buddha’s Brain menjelaskan bagaimana pemimpin dengan pemikirannya yang 
mengubah dunia, seperti Musa, Muhammad, Yesus, Ghandi, dan Buddha, 
mengatur otak mereka dengan kekuatan pikiran mereka, dan bagaimana 
Anda dapat menggunakan penemuan terkini dari neuroscience untuk 
melakukan hal yang sama dan menjadi manusia yang lebih positif, tabah, 
perhatian dan bahagia.



“Hanya manusia yang mengkhawatirkan 
masa depan, menyesalkan masa lalu, dan 

menyalahkan diri sendiri untuk masa 
sekarang.”  

Rick Hanson



Pelajaran 1 
Satu anak panah sudah cukup sakit. Jangan 

memperparah sakit itu dengan berkutat dengannya.



Terdapat sebuah pepatah yang mungkin telah Anda dengar, yang 
biasanya dikreditkan kepada Buddha, tapi asal muasalnya masih 
tidak diketahui.

“Sakit itu tak terhindarkan, penderitaan itu pilihan” 

Pepatah tersebut secara garis besar dapat menjelaskan pemikiran 
dari Hanson di dalam buku ini, yang mengatakan bahwa kita 
mengalami ketidaknyamanan dalam 2 tingkat.



Tingkat pertama terasa seperti terkena anak panah. 

Sakit yang datang secara tiba-tiba, contohnya dalam kecelakaan 
(membenturkan jari kaki, menyentuh barang yang panas, menabrak 
sepeda), sebuah kekecewaan terhadap ekspektasi, kegagalan atau 
penolakan. 

Jenis sakit seperti itu normal, kita harus menghadapinya di dalam 
hidup kita, dan tidak banyak yang bisa kita lakukan terhadapnya.



Tapi, seringnya, kita memperburuknya dengan melemparkan 
anak panah kedua ke diri kita sendiri, berdasarkan bagaimana 
reaksi fisik dan mental kita terhadap anak panah pertama. 

Contohnya, ketika Anda menabrak dengan sepeda Anda, Anda 
mungkin menghardik orang yang menghalangi penglihatan Anda, 
menyalahkan jalan yang buruk, atau tidak langsung pergi ke rumah 
sakit karena Anda mempunyai rapat penting.



Semua itu menambahkan penderitaan kepada sakit yang telah Anda 
alami, tapi semuanya berada di bawah kendali Anda.

Anda tidak perlu melakukan hal tersebut. Justru, Anda bisa 
menerima sakit itu, menangani cedera Anda, dan melanjutkan hidup 
Anda.

99% dari anak panah kedua lebih buruk dari yang pertama, karena 
kita terus melemparkannya bahkan lama setelah anak panah 
pertama telah hilang, contohnya kita terobsesi terhadap hubungan 
yang gagal selama berbulan-bulan atau khawatir tentang hasil ujian.



Pelajaran 2
Tinggalkan rasa ketidakpuasaan Anda yang 

berlebih dengan melatih ketenangan setiap hari



Pernahkah orang tua Anda mengatakan “bisa tenang gak?” kepada 
Anda, saat Anda kecil? Sebenarnya apa artinya? 

Biasanya, kita menggunakannya dalam konteks yang salah.

Ketika orang mengatakannya, mereka kadang berharap agar Anda 
tidak mengekspresikan perasaan Anda.



Contohnya, ketika Anda mendapatkan pesan di tengah 
pembelajaran, yang menyatakan bahwa Anda diterima di sekolah 
yang sangat Anda dambakan, kemungkinan besar Anda akan 
melompat dan berjoget di sana dan pada saat itu juga. 

Jika Anda melakukannya, guru Anda mungkin akan memarahi Anda 
dan menyuruh Anda tenang.

Sama halnya ketika kita berada dalam keputusasaan dan akan 
melakukan hal yang gila.



Tapi, ketenangan bukan berarti menyembunyikan perasaan Anda.

Saat Anda tenang, Anda tetap jujur dan merasakan perasaan 
Anda dalam waktu yang cukup untuk membiarkannya 
mereda, tanpa menciptakan reaksi permanen 
terhadapnya. 

Melakukan joget selebrasi itu boleh-boleh saja.

Saat Anda mulai memikirkan apa hal selanjutnya, saat itulah situasi 
menjadi sulit.



Ketenangan adalah sebuah saklar.

Hal tersebut memungkinkan Anda untuk memutus hubungan antara 
“saya bahagia dengan hal ini” dan “saya butuh hal ini lebih banyak 
lagi” atau “saya merasa sengsara dengan hal ini” dan “saya harus 
menghindari hal ini selamanya”.



Anda bisa melatih ketenangan sejati dengan memperhatikan ketika 
Anda merasa bahagia atau sengsara dan mengambil waktu untuk 
tetap jujur dengan perasaan tersebut selama 20-30 detik.

Hal tersebut memungkinkan Anda untuk meredakan perasaan 
Anda, namun pada saat yang sama menerima bahwa semua 
baik-baik saja seperti ini, tanpa terus mengejar hal yang ingin Anda 
lakukan selanjutnya.



Pelajaran 3
Kurangi penderitaan di hidup Anda dengan tidak 

mengidentifikasi banyak hal



Apa persamaan antara biksu Buddha dengan terdakwa hukuman 
mati? Mereka melepaskan kesadaran diri. 

Keduanya, pencerahan tertinggi dan kematian yang tak terhindari, 
melepaskan segala penderitaan dengan kedamaian, pencapaian dan 
penerimaan.

Akan tetapi, kesadaran diri itu penting. Anda harus meyakinkan 
diri Anda bahwa Anda berhak untuk bahagia.



Siapa yang Anda kira dapat memberikan keberlangsungan dalam 
hidup Anda dan menolong Anda untuk membedakan Anda dengan 
orang lain.

Jadi, meninggalkan segalanya dan tinggal sendiri di hutan bukanlah 
solusi.



Anda cukup menjinakkan kesadaran diri Anda dan tidak 
mengidentifikasinya dengan banyak hal.

Setiap Anda meletakkan kata “saya” atau “aku” dalam sebuah 
kalimat dengan sesuatu, Anda membuat ketentuannya menjadi milik 
Anda.

Karena segala hal yang ada di dunia ini pasti akan berakhir, 
mengidentifikasi secara berlebih berbagai hal akan membuat Anda 
merasa sering dianggap remeh dan akhirnya Anda akan depresi.



Contohnya, jika Anda mempunyai banyak pakaian, alat elektronik 
dan materi. Anda akan mengatakan “laptop saya”, “jaket saya”, “TV 
saya” dan “drone saya” berkali-kali.

Tidak peduli barang mana yang akan rusak kemudian, Anda akan 
merasakan sakit dari anak panah pertama, jadi semakin banyak yang 
Anda miliki, semakin banyak pula anak panah yang akan 
dilemparkan kepada Anda.



Bayangkan jika pada akhir minggu Anda memutuskan untuk 
membereskan barang Anda dan akhirnya barang yang tersisa 30% 
lebih sedikit dari yang Anda punya sebelumnya.

Itu berarti lebih sedikit “saya” dan “aku” di dalam kamus Anda dan 
oleh karena itu, hal tersebut akan menolong Anda dalam mengatur 
kesadaran diri Anda.



TENTANG LEAD THE FEST #1
Sejarah literatur adalah sejarah manusia. Bangkit dan 

hilangnya peradaban di dunia ini juga selalu diikuti sejarah 
besar penulisan dan penerjemahan literatur. Penerjemahan 
ribuan literatur Yunani ke dalam bahasa Arab menjadi 
bagian dari awal bangkitnya Islam di sekitar abad ke-7. Tiga 
abad kemudian Baghdad menjadi pusat peradaban dunia. 
Begitupun yang terjadi di abad ke-15, kala benua Eropa 
sedang bangkit dari kegelapan. Dalam periode yang dikenal 
sebagai era Renaissance ini, ada penerjemahan ribuan 
literatur dari bahasa Arab ke bahasa Latin. Di Asia zaman 
modern, gerakan penerjemahan besar-besaran juga 
dilakukan oleh bangsa Jepang saat terjadinya Restorasi Meiji. 
Ribuan literatur berbahasa Jepang diterjemahkan ke dalam 
bahasa Jepang. Restorasi Meiji pun menjadi awal kebangkitan 
bangsa Jepang.



TENTANG LEAD THE FEST #2

Pengembangan kepemimpinan di Indonesia sayangnya 
hanya bisa dinikmati oleh golongan privileged. Selain 
karena pelatihan-pelatihannya yang mahal dan terpusat 
di Jakarta, sumber bacaanya pun berbahasa Inggris dan 
tidak bisa didapatkan dengan mudah terutama di 
kota-kota kecil di Indonesia. PemimpinID sebagai pusat 
pendidikan dan pengembangan kepemimpinan 
Indonesia tergerak untuk menjadi pelopor dalam 
penerjemahan buku-buku kepemimpinan dan 
menyebarkan ke seluruh pelosok Indonesia. 
Harapannya, semua orang dapat belajar menjadi 
pemimpin yang baik tanpa terkendala bahasa, akses, 
dan biaya.



PROFIL SINGKAT PEMIMPIN.ID

PemimpinID adalah sebuah yayasan nonprofit yang didirikan di Jakarta 
pada bulan Juli 2019 dengan semangat utama menjadi tempat belajar 
para pemimpin muda Indonesia sebagai usaha untuk menciptakan 
ekosistem kepemimpinan Indonesia yang lebih baik.

Tiga kegiatan utama PemimpinID meliputi pembuatan studi tentang 
pengembangan kepemimpinan, pembuatan program pendidikan dan 
pengembangan kepemimpinan dengan berbasis teknologi, dan 
menyebarkan ilmu kepemimpinan kepada publik secara luas melalui 
media.

IG : @pemimpin.indonesia

Alamat : Jl. Melawai X No.9, Melawai, Jakarta Selatan



Sumber:
● Buddha’s Brain (Rick Hanson)
● https://fourminutebooks.com/buddhas-brain-summary/

Segala informasi yang terdapat dalam dokumen ini merupakan properti dari penulis dan penerbit dari masing-masing sumber. Pembuatan slide ini 
dimaksudkan untuk kegiatan sosial dan tidak dapat diperjualbelikan.
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