
HASTA BRATA PART 3 

HASTA BRATA – SUMBANGAN 

KEARIFAN TIMUR 

 

 

•  Pemimpin harus bersikap dan perilaku 

seperti Surya – Rembulan – Bintang – 

Angin – Mendung – Api – Samudera – Bumi. 

• Kepemimpinan ini dipakai oleh Jokowi 

untuk mengatur dalam negeri dan kini 



terbukti ampuh untuk mengatur G20 dan 

menjadi modus operandi untuk program 

SDGs dari PBB. 

• Meski alat komunikasi semakin canggih, 

tetap membutuhkan pemimpin yang 

kehadirannya dirasakan di semua sektor 

organisasi untuk memberi motivasi , 

cheking ditempatnya dan memberi 

teladan. 

 

Ajaran LAKU ini ditujukan untuk para Satria/ 

Nalendra yang mau menjadi Pemimpin.: 

1.Surya, memberi semangat panas dan 

energi untuk terus hidup. 

2.Candra / Rembulan, menjadi penerang bagi 

yang berada dalam kegelapan. 

3.Kartika/ Bintang yang membimbing mereka 

yang kehilangan kiblat. 

4.Mendung, meski mencemaskan, tapi 

setelah turun menjadi hujan akan 

menyegarkan dan membuat semua yang 

layu dan kering hidup kembali. 



5.Api, membakar dengan lugas tanpa ragu 

pada yang sudah menyimpang dari tujuan. 

6.Angin, mengisi yang kosong 

7.Samudera, dibanjiri masalah tanpa pernah 

meluap, dihisap terus tanpa pernah kering. 

8.Bumi, tulus, nrimo meski diinjak-injak tapi 

menumbuhkan  tanaman untuk semua 

mahluk. 

Dalam kisah Ramayana, ajaran Hasta Brata 

diberikan oleh Wishnu kepada  Sri Rama, 

setelah merebut kembali Dewi Shinta dari 

Dasamuka/ Rahwana, alih-alih menjajah, malah 

minta Gunawan Wibisana, adik Rahwana untuk 

memerintah. 

Dalam Mahabharata, disampaikan oleh Betara 

Kresna, titisan Wishnu,  kepada Arjuna saat 

ragu-ragu berperang dengan saudara-saudara 

dan orang yang dikenalnya. Kresna menasehati 

dengan ajaran Dharma Satria, JUST DO IT 

jangan ingin menang atau takut kalah.  

 



WELTANSCHAUUNG – WORLD 

VIEW 

   

 

 

                                    
              

                                                          
                                                     
                                   

                                                          
                                                             
                                                        

                                                       
                                                              
                                                          

                                            

                                                          
                                                            
                                                       



 

  

 

 

  

 

                      

                         



   

 



 

 

 



  

 

 



 



 

 

 

 

                                         

                                     

                                    



 

 

 

 



 

 



 
SURVIVAL OF THE KINDEST NOT THE 

FITTEST 

 



 

 

Menurut Prof. Dr Antonius Suwanto, hidup yang 

beragam tidak bisa diseragamkan, karena 

hakikatnya adalah saling terkait seperti 

mangkok Salad. Dari biji jeruk yang sama, 

kalau ditanam di berbagai tempat dan 

ketinggian, memberikan rasa yang berbeda-

beda, 

Kalau tinja dan benih  ditaburkan ke tanah, 

bisa menumbuhkan bunga yang harum dan 

indah warnanya. Alam adalah sumber dari 

keanekaragaman. 

                              
                               

         



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namun mencoba mengeliminasi bakteri dan 

virus. Padahal 

ada yag 

bersifat pro- 

maupun a-

biotik. Ajaran 

kuno 

mengatakan 

hubungan 

timbal balik 

antara virus 

dan imunitas 



manusia adalah seperti CAKRA 

MANGGILINGAN. Suatu saat manusia menang, 

lalu diikuti virus yang menang menjadi proses 

perubahan yang terus berjalan sepanjang 

hidup. Yang penting menjaga supaya elemen 

yang tidak baik tidak berada di pusat sehingga 

lebih banyak membawa mudharat, ketimbang 

manfaat. Kita jadikan sebagai media melatih 

imunitas alamiah supaya selalu dalam control 

kita. 

 

 

 

BELAJAR MENJADI MANUSIA SEPANJANG 

HIDUP SEBAGAI TUJUAN UTAMA, BUKAN 

UNTUK MENDAPATKAN HARTA, TAHTA YANG 

AKAN DATANG SENDIRI PADA MEREKA YANG 



MUDAH BERKEMBANG SEMAKIN  MENGERTI 

DAN MENJALANI. 

 

  

 

 

   

 

 

 

                        
          

                                                        
                                                      
             

                                                           
                           

                                                 

                                                       

                                                    
                 

                                            



 

 

 

 

 



 

 

   

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


