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Penulis Daniel Goleman dan Richard Davidson ingin membantu Anda 
melewati hubungan negatif yang mungkin Anda miliki dengan meditasi dan 
mulai menggunakannya untuk meningkatkan kehidupan Anda. Dalam Karakter 
Yang Diubah: Ilmu Pengetahuan Mengungkap Bagaimana Meditasi Mengubah 
Pikiran, Otak, dan Tubuh Anda, mereka berbagi penelitian mutakhir tentang 
meditasi. Mereka tidak hanya akan membagikan manfaatnya, tetapi juga 
bagaimana kita bisa dapat memanfaatkannya sebaik mungkin. Buku ini juga 
akan membantu Anda melupakan kesalahpahaman dengan berbagi cara yang 
mengejutkan bahwa meditasi mengarah pada perubahan sifat kepribadian. 



Meditasi adalah tindakan menenangkan dan memfokuskan pikiran kita 
untuk relaksasi atau istirahat. Telah terbukti mengurangi stres, 
mengendalikan kecemasan, meningkatkan kesehatan emosi dan 
kesadaran diri, memperbaiki tidur, melawan kecanduan, menurunkan 
tekanan darah, mengontrol rasa sakit, dan bahkan meningkatkan umur. 
Bagian terpenting adalah mudah, dapat bermanfaat bagi siapa saja, dan 
Anda bisa melakukannya di mana saja.  



3 Pelajaran Paling Menarik yang 
Diajarkan dalam Buku Ini

■ Jika Anda ingin meningkatkan 
kemampuan mental dan fokus Anda, 
berhentilah melakukan banyak tugas dan 
mulailah bermeditasi.

■ Meditasi akan menghentikan otak Anda 
masuk ke "mode default" ketika Anda 
tidak melakukan apa-apa.

■ Semakin sering Anda bermeditasi maka 
semakin banyak manfaat yang Anda 
dapatkan. 



Apakah Anda Siap Meningkatkan 
Kehidupan Anda dengan Belajar 

Bermeditasi? 

Ayo mulai!



Pelajaran 1: 
Meditasi Membantu 

Meningkatkan Konsentrasi 
dan Kinerja Mental 

Meskipun Melakukan 
Banyak Tugas yang 

Melelahkan Otak Anda



 Efek meditasi bahkan lebih baik bagi mereka yang cenderung 
melakukan banyak tugas. Dalam percobaan di tahun 2016, para 

psikolog meminta satu kelompok bermeditasi selama 10 menit dan 
yang lainnya menjelajah internet selama 10 menit sebelum dua 
kelompok tersebut melakukan tes konsentrasi. Hasilnya selama 

ujian, meditator tampil lebih baik dan peningkatannya paling 
signifikan bagi mereka yang rutin melakukan multitasking. Mereka 

juga mengalami sedikit gangguan setelah bermeditasi. 



Untuk bisa menyelesaikan lebih banyak tugas, 
cobalah meditasi agar tugas tersebut lebih banyak 
terselesaikan dan otak Anda tidak akan merasa 

kelelahan.



Pelajaran 2: 
"Mode default" (jaringan 

otak skala besar) tidak baik 
untuk otak Anda dan 

meditasi akan membantu 
Anda mematikannya.



Ketika kita tidak melakukan apa-apa, bagian otak kita sangat aktif. 
Meskipun otak Anda hanya sebagian kecil dari tubuh Anda secara 

keseluruhan, dibutuhkan 20 persen energi Anda untuk menjalankannya. 
Oleh karena itu, berada dalam mode default, pikiran kita menjelajah yang 
berkorelasi dengan ketidakbahagiaan. Otak kita yang tidak berpenghuni 
cenderung untuk melihat kembali kesalahan dan kecemasan di masa lalu 

dan memikirkannya.  



Tidak baik bagi otak Anda untuk selalu 
melakukan default dan di sinilah meditasi akan 

membantu Anda.
Sebuah penelitian menemukan bahwa area otak 

yang bekerja secara penuh dalam mode 
standar "relatif tidak aktif" pada orang yang 
mengalami meditator. Dan kami baru mulai 
menemukan bahwa meditasi secara teratur, 

bahkan dapat mengubah cara kerja otak. 



Pelajaran 3: 
Lebih Banyak Meditasi 
Berarti Lebih Banyak 
Manfaat untuk Anda



 Di antara semua efek positif yang ditemukan dalam studi tentang meditasi, 
tidak ada dari mereka yang memiliki manfaat jangka panjang tanpa latihan 

yang berkelanjutan. Jadi, konsistensi adalah kuncinya. Tetapi, bukti 
menunjukkan bahwa semakin banyak Anda berlatih, semakin banyak Anda 

akan keluar darinya karena meditasi mengubah cara kerja otak.
Setelah berlatih selama ribuan jam, tubuh Anda akan kurang responsif 

terhadap pemicu stres dan melepaskan hormon stres, kortisol lebih sedikit. 
Seperti yang kita pelajari sebelumnya, semakin kita bermeditasi, konsentrasi 
menjadi lebih baik dan semakin sedikit pikiran kita menjelajah yang membuat 

kita tidak bahagia. Melakukan meditasi secara teratur akan meningkatkan 
empati dan akan membuat Anda lebih mungkin untuk membantu orang lain 

yang membutuhkan. 



Sains membuktikan: meditasi dapat dan akan 
meningkatkan kehidupan Anda. Yang harus Anda 

lakukan adalah pelan-pelan meluangkan waktu 
dan mencobanya.



Kutipan favorit dari 
penulis

"Banyak informasi berarti 
miskin perhatian"

-Daniel Goleman



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 yang mengawali Renaissance sebagai simbol 
kebangkitan eropa juga diikuti oleh penerjemahan ribuan 
literatur dari bahasa Arab ke bahasa Latin. Di Asia di zaman 
modern, gerakan penerjemahan besar-besaran juga dilakukan 
oleh bangsa Jepang saat terjadinya restorasi Meiji. Ribuan 
literatur berbahasa Inggris 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 privilege 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 
sehingga semua orang dapat belajar menjadi pemimpin yang 
baik tanpa terkendala bahasa, akses, dan biaya.



PROFIL SINGKAT PEMIMPIN.ID

PemimpinID adalah sebuah yayasan non-profit 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 membuat studi tentang 
pengembangan kepemimpinan, membuat program pendidikan dan 
pengembangan kepemimpinan dengan berbasiskan teknologi dan 
menyebarkan ilmu kepemimpinan kepada publik secara luas melalui 
media.

IG : pemimpin.indonesia
Alamat : Jl.Melawai X No.9, Melawai, Jakarta Selatan



Sumber:
● Peak Performance (Brad Stulberg, Steve Magness)
● https://fourminutebooks.com/peak-performance-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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