
HASTA BRATA PART 5 

REGENERASI KEPEMIMPINAN  

 

 



 

                                      
                                 

                                                  
                                                  

                                                    
                                                     
                                                

                                                  
     

                                            

                                              

           

                                                  
                                                    



 

 

 

 

 



 

 

 

                      

        

                                      
                                           
      

                                            
                

                                            
                                      
                                    
                                       

                                            
                                       
                   

                                        

                                      

                                        



REGENERASI YANG 

MENGALIR 

Seperti Gelombang Sungai Tiang 

Kang (Yang Tze) 

Yang datang belakangan, memukul yang di 

depan, sehingga akan pecah buyar ketika 

sampai di pantai. Karena rasa cemas maka 

yang duluan akan berusaha mati-matian 

bertahan selama mungkin sehingga terjadi 

pergolakan di masyarakat. Terjadilah PPS Post 

Power Syndrome. 

Pemimpin yang memahami The Tao of 

Leadership justeru menggunakan dorongan 

yang muda untuk menghilang di kegelapan 

rimba  

 

Fenomena siklus tanaman  

“       – masak – lapuk – gugur seolah 

berhenti tumbuh dan tiba2 bersemi kembali 

karena ada gerakan perlahan yang muncul 



secara spontan, tidak menggunakan kekuatan. 

Karena sesuai dengan masanya maka 

peralihan dari yang tua ke yang muda menjadi 

smooth tanpa gejolak : yang tua pergi dan yang 

muda muncul. Terjadilah damai sehingga 

dengan demikian maka alam semesta menjadi 

abadi. 

PEMIMPIN YANG ADA DI ATAS KINI 

BLUSUKAN  KE BAWAH MELAYANI RAKYAT 

SEHINGGA TERJADI DAMAI 

 

 



 

 

 



MELATIH AYAM ADUAN – 

MELATIH PEMIMPIN 

Sang Raja gemar adu ayam dan minta ayam 

jagonya dilatih oleh seorang pelatih tersohor 

dan dijanjikan siap bertanding dalam sebulan. 

Setelah sebulan dia datang dan bertanya, 

“                 ?”  “                  

masih berangasan. Kalau melihat ayam lewat, 

dia melompat-                    !” 

“                              ?” “     

                                          !” 

Seminggu kemudian raja datang, tapi dijawab, 

“                      ih tenang tapi kalau 

mendengar ayam berkook di kejauhan, 

kepalanya masih jelalatan ke arah datangnya 

       C                 !”                    

kembali dan bertanya hal yang sama, dijawab, 

“                                            

ayam lain lewat. T                      !” 

Merasa penasaran, raja datang kembali tepat 

pada waktunya ingin melihat ayamnya seperti 

apa? Dia heran karena kok seperti ayam kayu 



dan tidak percaya bagaimana bisa dikatakan 

siap tanding. Lalu pelatih itu mengajak raja 

untuk membuktikan. Dan ketika dilepas, 

semua ayam yang lain lari terbirit-birit! 

                     “                    

            ?” “                         

menunjukkan belum punya rasa percaya diri. 

Ketika mulai tumbuh, menjadi semakin tenang 

sampai akhirnya menjadi ayam yang damai, 

namun bisa mengalahkan lawan-lawannya 

                     ”                         

“                                     

ciptaan yang damai dan matang, bagaimana 

              ?”                           

bukan orang sembarangan. Ia adalah Taoist 

master dan mulai membuka rahasianya. 

 Manusia harus bisa hidup damai dengan 

dirinya sendiri. C.G Jung (1935) mengatakan di 

dalam jiwa ada badan – di dalam badan ada 

jiwa. Berbeda dengan Rene Descartes (1596-

1650) yang mengatakan, di dalam materi sama 

sekali tidak ada spirit – di dalam spirit sama 



sekali tidak ada materi. Kedudukan spirit lebih 

tinggi dan diberi tugas mengontrol materi.  

Manusia yang terus  gelisah dengan dirinya, 

bagaimana bisa damai dengan Penciptanya, 

seperti dikatakan dalam The Great Way ? 

 

 

 

 

Meditasi - Cara mencegah 

pikiran tetap jernih. 



 

 

 

                       


