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“Our capacity to draw happiness from
aesthetic objects or material goods in
fact seems critically dependent on our
first satisfying a more important range

of emotional or psychological needs,
among them the need for

understanding, for love, expression and
respect.”

– Alain De Botton

Jika kebahagiaan bukan disebabkan
oleh zat kimia, lalu bagian otak manakah
kebahagiaan berasal ? Area yang
menerima informasi dari bagian otak
lainnya mengenai hal yang telah terjadi
pada diri kita, memperpertimbangkan
suatu informasi, kemudian memberi
konfirmasi bahwa hal tersebut membuat
kita senang. Selanjutnya kita
mendapatkan keadaan emosi yang
paling kita cari,
Apakah sumber kebahagiaan bisa
didapati dari orang lain ?
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Saat saya berada di kota Bandung
berniat untuk berjalan membeli kudapan
khas disana. Sesampainya di resto
tersebut  kemudian, saya menunggu
pelayan membawakan menu. Pada saat
itu saya sedang melamun sehingga tidak
sengaja saya salah memanggil pelayan
dengan sebutan nama seseorang, Hal
tersebut membuat saya malu sejadi-
jadinya. 
Tak lama ada sebagian dari diri saya
yang mengatakan ini adalah hal yang
tidak penting, dan tidak perlu
dibesarkan.



Tadinya hal tersebut membuat saya sangat senang, namun satu insiden kecil mampu
membuatnya hancur seketika. harusnya saya sudah bisa menduga bahwa segala yang
dibicarakan sejauh ini faktor-faktor yang membuat hati senang ada dampak dari orang lain.  
dari cerita tersebut saya memahami bahwa mengapa saya ingin membeli kudapan khas
tersebut karena ada seseorang yang secara tidak sadar melekat pada diri saya, sehingga
ketika berada di tempat tersebut bisa membuat saya terceplos nama seseorang yang
memang memiliki histori dengan kudapan tersebut. Hal itu menjadi alasan saya mengapa
ingin pergi ke resto tersebut dan membeli kudapan khas. 

Tetapi dilain pihak seseorang bisa jadi sumber ketidakbahagiaan seperti situasi
permusuhan, perpisahan, yang mungkin bisa membuat kita tidak bahagia. Bila berkaitan
dengan kebahagiaan, otak menilai tinggi interaksi positif. Secara neurologika reaksi saya
terhadap tindakan saya tadi berdampak kuat sekali pada saat itu padahal tidak ada
hukuman apapun atas perbuuatan itu. hal ini menjelaskan sekali otak merespon interaksi
kita dengan cara yang terpisah, lebih cepat dari pikiran sadar kita. 

Well, Kecerdasan dan logika di otak hanya membatasi efek yang dapat ganggu suasana
hati, yang ditimbulkan seperti cerita tadi. mengenai ini telah dipersiapkan untuk hal yang
dianggap penting bahi keberlangsungan kita. Seperti contohnya,perhatian kita dikendalikan
oleh suatu proses yaitu proses atas bawah, artinya ketika kita lakukan dengan sadar kita
mampu mengarahkan perhatian kita. kemudian bawah atas, ketika kita tidak sengaja
memusatkan perhatian kita.

 


