III. Mengelola Ketakutan

1. Bagaimana Anda akan Bereaksi terhadap Manajemen Waktu Anda
Akan lebih baik jika Anda terus memanfaatkan manajemen waktu yang telah Anda jalani hingga pada akhirnya manajemen waktu Anda menjadi sebuah kebiasaan. Setelah itu, yang perlu Anda lakukan tinggal terus melangkah maju menjadi lebih baik dan makin baik dalam bidang yang Anda jalani.
Memang sangat baik, namun pada kenyataan hal tersebut tidak selalu terjadi. Yang biasa terjadi adalah Anda menjalani manajemen waktu Anda hanya pada minggu atau bahkan hari-hari pertama, sedangkan selebihnya Anda mulai kehilangan arah. Pertama, Anda berhenti mencatat waktu Anda dan memberi keterangan pada catatan Anda, kemudian Anda akan sepenuhnya kehilangan langkah Anda. 
Pada akhirnya, Anda kembali pada titik awal ketika Anda tidak menggunakan manajemen waktu. Kondisi ini bahkan lebih buruk dari kondisi awal Anda, karena Anda bukan hanya tidak menjalankan pekerjaan Anda, namun juga meninggalkan manajemen waktu Anda.
Anda harus berhasil melewati rintangan demi menuju keberhasilan, aktualisasi diri, dan segala hal yang ingin Anda capai. Setelah menetapkan misi dan jadwal dengan mempertimbangkan kemampuan Anda, Anda akan dihadapkan pada tantangan untuk tetap bertahan pada apa yang telah Anda rencanakan. Jika Anda tidak dapat melakukannya, Anda tidak perlu merasa malu atau putus asa karena dalam The Lifelong Activist ini saya akan memberitahu Anda bagaimana melakukan penundaan, yang mungkin akan menjadi rintangan terbesar Anda dan merupakan penyebab utama frustrasi dan putus asa yang akan membawa Anda pada kegagalan. Pada dasarnya hal ini bermula dari ketakutan, sehingga Anda harus belajar mengelola ketakutan Anda tersebut agar dapat berhasil.
Pada Bab 2 hingga 6, saya memberikan gambaran tentang penundaan mulai dari bagaimana rasanya, derita olehnya, dan sifat alami dari suatu permasalahan.
Pada Bab 7 hingga 10, saya menawarkan solusi sederhana untuk Anda dalam hal penundaan, yang hanya akan berhasil jika ketakutan Anda belum pada tingkat yang paling dalam.
Pada Bab 11 hingga 19, saya memberikan bahasan tentang jenis kekhawatiran yang dapat memperburuk masalah dalam fase penundaan Anda.
Pada Bab 20 hingga 26, saya menawarkan sebuah rancangan untuk melawan penundaan yang berdasar pada rasa ketakutan Anda.
Karena pada hakikatnya topik tentang ketakutan terdengar ‘angker’, maka saya akan terlebih dahulu memberikan kata-kata pemberi semangat untuk Anda: penundaan yang berdasarkan pada ketakutan adalah masalah yang memiliki solusi, dan Anda dapat menyelesaikannya lebih cepat dari apa yang Anda duga. Jadi, kuatlah!

2. Apa itu Penundaan?
Ketika Anda mencari pengertian kata ”penundaan” di internet, maka Anda akan banyak menemukan kalimat-kalimat rumit dan kompleks. 
Berikut adalah cara saya mendefinisikan penundaan:
Penundaan adalah ketika Anda mendapati jalan buntu yang sesungguhnya Anda ciptakan sendiri bagi diri Anda pada hari tersebut.
Artinya, Anda memulai hari dengan sebuah rencana, namun entah bagaimana, Anda tidak dapat melakukan rencana Anda tersebut dengan baik. 
Saya menyukai definisi saya karena menunjukkan gagasan bahwa tiap saat Anda membuat sebuah pilihan yang akan menuntun Anda pada jadwal Anda tersebut atau malah berujung pada sebuah ‘jalan buntu’.
Katakanlah, Anda seorang aktivis akar rumput yang bekerja paruh waktu selama empat hari dalam satu minggu, dan tiga hari Anda habiskan untuk aktif dalam organisasi Anda. Anda pasti punya jadwal kegiatan yang Anda gunakan pada tiga hari tersebut, seperti: bangun pukul 07.00 pagi, kemudian mandi, makan, dll hingga sekitar pukul 09.00 di mana Anda mulai beraktivitas hingga waktu makan siang, lalu dilanjutkan sedikit makanan ringan pada saat rapat, dan aktivitas produktif lain hingga pukul 19.00 ketika Anda selesai beraktivitas. Kemudian dilanjutkan dengan makan malam bersama pasangan Anda dan sedikit waktu untuk beraktivias kembali setelahnya, dan mengakhiri hari Anda dengan membaca sebagai pengantar sebelum tidur.
Sebuah rencana harian yang cukup baik bukan? Namun pada kenyataannya tidak sebaik itu, karena akan lebih baik jika Anda memiliki lebih banyak waktu untuk bersantai, memperhatikan hubungan Anda maupun diri Anda sendiri, atau mungkin tidak perlu terburu-buru sehingga Anda dapat menikmati makan siang Anda. Namun, kita abaikan dulu hal-hal tersebut. Yang menjadi masalah adalah ketika Anda tidak dapat mengikuti jadwal Anda tersebut; mungkin Anda:
	Bangun kesiangan.

Merasa canggung, sehingga Anda butuh segelas kopi untuk menenangkan diri.
	Meminum kopi sambil membaca koran dan memeriksa beberapa blog.
	Orang tua Anda memanggil Anda untuk memeriksa apa yang telah mereka kerjakan.
	Mulai beraktivitas pukul 11.15 dan harus melakukan panggilan telepon serta pekerjaan kecil lain.
	Pukul 13.00 Anda mendapat panggilan darurat dari rekan Anda yang meminta bantuan Anda untuk mengecek beberapa dokumen yang telah ia siapkan untuk presentasi pada rapat malam nanti. Meski itu akan mengganggu jadwal Anda, Anda setuju untuk membantu karena itu merupakan rapat penting.
	Makan siang pukul 13.30.
	Terlalu banyak makan tanpa olah raga.
	Kembali ke tempat kerja pukul 14.45 dan mulai mencari dokumen rekan Anda dan mendapati bahwa pekerjaannya banyak, sehingga Anda merasa lesu, kehilangan motivasi, dan marah pada diri Anda sendiri karena tidak dapat mengikuti jadwal Anda sendri. Hingga pada akhirnya, Anda akan merasa lebih marah karena Anda secara tidak sadar harus melakukan pekerjaan dalam porsi yang lebih besar dari apa yang telah Anda jadwalkan sebelumnya sehingga pekerjaan Anda akan tertunda, karena Anda terlalu sering beristirahat untuk menikmati secangkir kopi sambil Anda memeriksa email dan berbelanja online.
	Menerima panggilan pribadi pada pukul 16.00 hingga menghabiskan 40 menit waktu Anda.
Pukul 17.30, pekerjaan rekan Anda selesai.
Pukul 20.00, beberapa pekerjaan Anda akhirnya selesai.
Pukul 21.00, makan malam bersama pasangan Anda.
	Pada akhirnya, Anda menghabiskan sisa malam di depan televisi Anda.
Dua hal yang perlu diperhatikan dari skenario di atas adalah:
	Ada banyak hal yang mungkin akan Anda hadapi sewaktu-waktu.

Beberapa hal yang akan Anda hadapi mungkin terlihat baik dan berarti (contoh, ketika Anda harus membantu rekan Anda). Namun bukan hanya hal-hal positif yang akan Anda hadapi, terkadang hal negatif juga akan Anda hadapi (contoh, ketika Anda menjelajah internet atau melakukan panggilan pribadi). Hal-hal tersebut memiliki kesamaan, yaitu keduanya akan mengganggu fokus Anda untuk tetap berpegang pada jadwal Anda.
Dari sudut pandang  penundaan, tidak peduli alasan mana yang baik atau buruk. Penundaan adalah ketika Anda keluar dari jalur Anda dengan alasan apapun, kecuali keadaan darurat.
Pada akhirnya kita tiba pada sebuah pertanyaan, “Apa itu ‘Darurat’?”
Apa itu “Darurat”?
Sebuah pertanyaan dengan jawaban tak semudah yang Anda kira. Berikut ini beberapa hal yang akan memandu Anda untuk dapat menjawabnya:
Jika jawaban untuk pertanyaan “Bisakah tugas ini kita kerjakan nanti?” adalah “Iya”, maka Anda tidak sedang berhadapan dengan keadaan darurat. Kategori hal-hal yang dapat Anda tunda tersebut sangat luas dan mencakup banyak hal, termasuk ketika Anda mendapat panggilan darurat atau aktivitas lain yang tiba-tiba harus Anda kerjakan ketika Anda hendak melakukan pekerjaan lain.
Jika jawaban untuk pertanyaan “Apakah pekerjaan ini harus diselesaikan?” adalah “Tidak”, maka Anda tidak sedang berhadapan dengan keadaan darurat. Beberapa hal yang Anda kerjakan terlihat sangat penting dan harus Anda kerjakan dengan baik, namun terkadang semua itu hanya menjadi sebuah pekerjaan yang sia-sia karena bukan hal yang penting dan harus dikerjakan hingga menghabiskan banyak waktu dan tenaga yang Anda miliki.
Jika jawaban untuk pertanyaan “Apakah ada hukuman jika tidak mengerjakan tugas ini?” adalah “Tidak”, mungkin anda tidak sedang berhadapan dengan keadaan darurat (paling tidak, hal ini berlaku untuk diri Anda). Seperti yang telah dibahas pada Bab II, kita lebih banyak menghabiskan waktu untuk mengerjakan pekerjaan yang penting bagi orang lain, bukan bagi diri kita sendiri. Jika hal tersebut yang menjadi masalah, maka sebaiknya orang yang memiliki tanggung jawablah yang harus menyelesaikan tugas tersebut, bukan Anda. Seperti yang telah dikatakan pada Bab II, seseorang yang sukses telah belajar untuk mengatakan “Tidak.”
Akhirnya, ketika Anda benar-benar memiliki hal yang bersifat darurat yang harus ditangani, tanyakan hal ini pada diri Anda sendiri: “Bisakah keadaan darurat tersebut dicegah lebih dini dengan perencanaan yang lebih baik atau dengan tindakan-tindakan pencegahan lain?” Jika jawaban dari pertanyaan tersebut adalah iya, maka ketika Anda berhadapan dengan suatu hal yang bersifat darurat, Anda harus dapat bertanggung jawab mengatasinya. Hal ini bukanlah sebuah penundaan, melainkan sabotase diri. Ketika Anda menjadi lebih baik dalam “tidak menunda”, maka keadaan darurat yang disebabkan oleh diri Anda harus berkurang juga seiring waktu.
Bagaimana bila sebuah keadaan darurat yang terjadi berkaitan dengan rekan maupun pekerjaan Anda? Aturan yang sama berlaku. Jika sebuah pekerjaan dapat ditunda, itu berarti pekerjaan tersebut tidak dapat dikatakan darurat. Jika pekerjaan tersebut tidak harus diselesaikan, maka perkerjaan tersebut juga bukan merupakan hal yang penting. Jika sebuah pekerjaan penting untuk orang lain, namun tidak untuk Anda, maka itu bukan hal yang patut Anda khawatirkan. Jika hal tersebut bisa dicegah dengan perencanaan yang baik ataupun langkah-langkah lain, itu termasuk sabotase pada diri Anda sendiri.
Sudah jelas bahwa hidup ini rumit, dan semua hal dapat menjebak, terutama ketika Anda berhadapan dengan orang yang Anda cintai. Saya tidak mengatakan bahwa Anda harus mengabaikan mereka atau tugas mereka dengan cara apa pun. Saya juga tidak mengatakan bahwa Anda harus mengabaikan sosialisasi Anda dengan masyarakat atau orang asing yang membutuhkan bantuan. Yang saya katakan adalah, jika Anda benar-benar ingin sukses dan mencapai apa yang Anda inginkan, Anda harus dengan sadar memutuskan bagaimana Anda akan memanfaatkan waktu Anda, dan tidak membiarkan orang lain memutuskan apa yang harus Anda lakukan. Jadwal yang Anda miliki mungkin memang perlu penyesuaian karena Anda memang tidak akan dapat benar-benar terpaku pada jadwal yang Anda miliki, namun intensitas pernyesuaian tersebut jangan terlalu sering karena akan merusak apa yang Anda miliki.
Sebaliknya, jika orang atau proyek tertentu sering mengganggu jadwal Anda secara konstan, terus menerus, dan hal tersebut harus benar-benar Anda perhatikan, maka Anda harus memasukkan orang atau proyek tersebut ke dalam manajemen misi dan manajemen waktu Anda.
Sebagai ringkasan, apa pun hal tak penting yang membawa Anda jauh dari apa yang Anda jalani, itu merupakan bagian penundaan.

Bagaimana Rasanya Penundaan
Bagaimana rasanya sebuah penundaan? Dapat dikatakan, rasanya sangat buruk.
Kebanyakan orang yang melakukan penundaan menyalahkan diri mereka sendiri atas keputusan mereka untuk menunda. Mereka mengatakan pada diri mereka sendiri bahwa mereka malas, tidak disiplin, dan tidak memiliki kontrol atas diri mereka sendiri. Bagi kebanyakan orang, hal-hal tersebut hanyalah awal sebelum mereka akhirnya beralih dengan mengatakan bahwa mereka gagal, merasa putus asa, hingga yang paling buruk, merasa tidak akan pernah berhasil dalam hal apa pun.
Banyak orang mengambil langkah lebih lanjut dengan menggolongkan penundaan yang mereka lakukan menjadi sebuah cacat moral yang sangat mendasar. Mengapa saya tidak bisa memotivasi diri saya sendiri untuk dapat bekerja dengan baik pada hal-hal penting? Saya pasti orang yang egois dan tidak berkomitmen.
Banyak para penunda memiliki kehidupan ganda, tampak dari luar sebagai orang yang bahagia dan produktif, sedangkan yang ada di dalam diri, mereka merasa malu dan takut. Mereka berjalan dengan wajah ceria, membual tentang bagaimana mereka bekerja dengan baik meski di bawah tekanan, dan meratapi dengan candaan. Pada kenyataannya, mereka merasa putus asa, dan ketika segalanya terasa makin mendesak (misal, ketika mereka dikejar deadline, mereka menunjukan sifat alami mereka yang memalukan) mereka lebih sering meninggalkannya, kemudian lari, dengan meninggalkan proyek, pekerjaan, organisasi, maupun hubungan yang telah mereka jalani.
Penundaan terasa menyedihkan. Kadang akan terasa begitu berat ketika Anda merasa tertekan meski Anda baru saja bangun dari tidur, karena Anda merasa Anda ditakdirkan untuk gagal pada tugas hari itu. Penundaan juga bisa terasa sangat membingungkan. Saat tidur, Anda melihat kembali hari-hari Anda dan Anda tidak dapat mengerti apa saja yang telah Anda lakukan. Anda ingat ketika Anda membaca berita utama koran, meminum secangkir kopi dengan rekan kantor Anda, menonton televisi dan berselancar di internet, namun Anda tidak yakin bahwa kegiatan yang Anda lakukan telah menyita berjam-jam waktu Anda yang berharga. Tapi, tetap saja, kegiatan tersebut benar-benar menghabiskan waktu Anda dengan sia-sia.  Hal tersebut yang dimaksudkan oleh Charles Dickens dalam bukunya David Copperfield, ketika Mr. Macawber menyebut penundaan sebagai “pencuri waktu”. Mereka yang sering menunda segala sesuatu akan benar-benar merasa seolah waktu mereka telah dicuri.
Jika masalah penundaan menjadi cukup serius dan berlangsung cukup lama, ia sering disebut “block,” seperti dalam “writer’s block.” Bukan hanya penulis yang dapat mengalaminya, meski hal tersebut merupakan contoh yang paling sering digunakan. Tiap orang bisa mengalaminya, dan banyak orang yang telah mengalaminya. Kadang terjadi pada penghujung hari, akhir minggu, atau bahkan yang paling buruk di akhir tahun, dekade, maupun terjebak seumur hidup. “Block” tersebut merupakan hal terburuk yang dapat kita rasakan, yang bahkan membawa orang-orang hingga merasa benar-benar putus asa.
Tunggu! Ada Kabar Baik!
Anda tidak perlu merasa malu atau putus asa! Ketika salah satu siswa saya menceritakan masalah penundaan dan bahkan “block”, saya mengucapkan selamat padanya. Ya, selamat. Beberapa alasan mengapa saya melakukan hal tersebut adalah:
	Penundaan sebenarnya merupakan penderitaan dari orang-orang yang memiliki ambisi. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa mencarinya di internet, dan Anda akan mendapatkan banyak artikel yang akan memberi Anda pengetahuan tentang cara untuk tidak menunda ketika Anda (a) menulis novel maupun tesis (b) mengejar program kebugaran, atau (c) mencari pekerjaan baru. Itu semua merupakan upaya dari seorang yang punya ambisi, dan orang-orang tersebut harus Anda beri penghargaan, bahkan ketika mereka harus menunda suatu hal.

Semua orang yang menunda, tak peduli seberapa mereka gagal, bisa merasa bangga karena, paling tidak, mereka tidak pernah menyerah untuk menggapai mimpi mereka. Jika mereka menunda, mereka tidak akan merasa kawatir karena telah menunda hal tersebut. Untuk tetap bertahan pada sebuah mimpi, semua bergantung pada ketakutan yang dimiliki oleh tiap orang, bahkan rasa putus asa yang diakibatkan oleh masyarakat sekitar maupun masyarakat pada umumnya, akan dapat menunjukan visi, dedikasi, dan keberanian.
Sifat-sifat tersebut (ambisi, visi, dedikasi, dan keberanian) merupakan hal-hal yang bisa Anda banggakan. Jangan melihat masalah penundaan Anda sebagai hal yang memalukan; lihatlah hal tersebut sebagai simbol dari sesuatu yang besar di dalam diri Anda. Itu berarti, Anda punya beberapa pekerjaan untuk merealisasikan potensi-potensi yang Anda miliki; namun sebelumnya Anda harus terus muncul dan bertarung dengan hal-hal positif.
Alasan lain untuk Anda tidak merasa buruk tentang penundaan Anda adalah apa yang akan Anda pelajari pada bab selanjutnya, bahwa tiap orang yang menunda…

Siapa Itu Para Penunda?
Siapakah itu? Semua orang (paling tidak, mereka yang telah saya jelaskan tentang topik ini).
Sejak saya tertarik pada penundaan beberapa tahun lalu, saya sudah membuat sebuah titik ketika saya bertanya pada orang-orang apakah mereka orang yang menunda-nunda. Saya telah bertanya pada orang yang sangat sukses dan orang yang tidak sukses, orang yang telah lama bekerja dan orang yang baru memulai pekerjaan mereka.
Dapatkah Anda tebak? Semua orang menunda-nunda. Tiap orang memiliki hari ketika mereka bertemu jalan buntu. Tiap orang punya tujuan (tujuan tersebut sering sekali sangat dekat dan sangat intim dengan hati mereka) yang terhambat sehingga menghambat mereka untuk maju. Memang benar, orang-orang sukses cenderung lebih sedikit melakukan penundaan daripada mereka yang kurang sukses, meski terkadang orang-orang sukses tersebut melakukan banyak penundaan.
Jadi, sekali lagi, jangan merasa bahwa diri Anda buruk karena Anda menunda-nunda suatu hal. Hal tersebut merupakan masalah umum dan punya penyelesaian. Kata procrastination (penundaan) digunakan sejak 1588, menurut Oxford English Dictionary, jadi kini Anda tahu jika orang-orang telah mengalami masalah ini sejak berabad-abad lalu.
Bagaimana dengan Aktivis?
Saya pikir, seorang aktivis tidak lebih banyak melakukan penundaan daripada kebanyakan orang. Lebih banyak hal yang mereka berikan daripada sekadar ketakutan, keraguan, kecemasan, dan kebingungan yang bagi beberapa orang hal tersebut akan menimbulkan sebuah penundaan. Sebagai contoh: 
	Aktivis sangat berkomitmen dengan mereka yang cenderung mengambil risiko besar, bertarung melawan musuh yang sangat kuat sehingga besar kemungkinan akan kewalahan dalam menghadapinya.
	Aktivisme menantang psikologi. Dibutuhkan keberanian untuk mengambil sikap publik, terutama untuk mereka yang bisa dikatakan tidak populer; bahkan kegiatan sederhana seperti membagikan selebaran di jalan-jalan atau sekedar menghubungi orang yang sebelumnya belum dikenal kemudian meminta mereka untuk memberikan suaranya dalam pemilihan; hal tersebut dapat memicu rasa takut.
	Aktivis cenderung punya penghasilan yang rendah. Ini berarti kita harus terbiasa hidup dalam kemiskinan, mengambil pekerjaan harian, atau bahkan kedua-duanya. Hal ini sudah pasti akan memicu stres.
	Banyak organisasi tidak dikelola dengan baik. Banyak orang melihat bahwa para pekerja dengan kapasitas yang cukup tinggi dan relawan harus mundur ketika menghadapi kenyataan buruknya pekerjaan mereka dan rendahnya gaji mereka. Lingkungan kerja seperti itu pada umumnya kacau, dan kekacauan tersebut ketika dikombinasikan dengan kasus lain, sering mengakibatkan rasa marah, kepahitan, kebingungan dan putus asa.
	Banyak di antara para aktivis adalah orang yang sensitif dan penuh kasih sayang, yang melalui kegiatan mereka, telah memilih untuk terus mencari wajah-wajah menderita dan mencoba melawan segala hal yang menyebabkan penderitaan tersebut. Setelah hari demi hari, banyak aktivis juga terkena beberapa sifat buruk yang dimiliki manusia. Jangan salah, dalam ilmu psikologi, hal tersebut masuk dalam kategori trauma. Psikiater bahkan punya sebuah nama untuk gangguan trauma sekunder karena stres yang dialami oleh aktivis dan orang-orang yang bekerja dengan individu yang mengalami trauma, yang berisiko burnout. Lihat pada bagian pertama, catatan pertama, untuk informasi lebih lanjut tentang topik ini.

Anda mungkin tidak dapat berbuat banyak pada tekanan yang dialami oleh aktivis, namun Anda dapat belajar mengontrol atau secara lebih khusus, memperbaiki respon Anda terhadap stres itu sendiri. Ini merupakan keterampilan penting yang harus dikuasai dengan baik oleh seorang aktivis, dan pada Bab 3 telah dibahas untuk masalah ini.

Masalah yang Anda Pikir Dapat Anda Pecahkan
Lihat, Anda adalah orang yang cerdas, ambisius, kreatif, dan berdedikasi. Saya yakin dengan semua itu, karena jika tidak, Anda mungkin bukan seorang aktivis atau orang yang akan membaca buku ini.
Jadi, bagaimana mungkin orang yang cerdas, ambisius, kreatif dan berdedikasi tidak dapat memecahkan sebuah masalah penundaan kecil? Suatu masalah sepenuhnya di bawah kendali Anda.
Jika Anda seperti siswa-siswi saya, pertanyaan tadi merupakan pertanyaan yang telah menghantui Anda selama bertahun-tahun. Hal yang membuat frustrasi tentang penundaan ini adalah bahwa hal tersebut tampak mudah untuk diselesaikan hanya dengan bekerja lebih keras, meski pada kenyataannya, merupakan hal yang tidak akan dengan mudah Anda selesaikan.
Tidak sepenuhnya pernyataan tersebut benar, karena sesungguhnya, tiap masalah akan menjadi sulit untuk dipecahkan jika Anda tidak serius dalam memecahkan masalah tersebut.
Hah?
Maksud saya, satu-satunya cara untuk memecahkan masalah tersebut adalah dengan memecahkannya. Jika Anda mencoba memecahkan masalah dengan menggunakan metode yang dirancang untuk memecahkan beberapa masalah sekaligus, atau bahkan yang dirancang tidak untuk memecahkan masalah sama sekali melainkan hanya untuk mempertahankan status quo, maka Anda akan terikat dengan sebuah kegagalan.
Bukankah itu masuk akal? Dan inilah cara untuk menerapkannya pada masalah penundaan Anda.
Anda mungkin berpikir akar masalah yang menyebabkan penundaan Anda adalah sifat malas, kurang disiplin, ketidakdewasaan, kurangnya kemauan, komitmen atau karakter jelek lain.
Namun, sebenarnya, tidak ada satupun yang benar.
Pertama, kebanyakan orang yang menunda sebenarnya tidak malas, disiplin, dan lain-lain. Bahkan, mereka cenderung dinamis, atau paling tidak, dalam hal lain selain apa yang telah mereka tunda. Salah satu bentuk penyiksaan diri yang paling aneh adalah ketika kita lebih sering menjadi produktif dalam segala hal kecuali satu hal yang paling dekat dengan hati atau perasaan kita.
Kedua, menghakimi diri sendiri dengan mengatakan kita malas atau tidak disiplin hanya akan memperburuk keadaan sehingga masalah tidak akan dapat diselesaikan. Bukan hanya akan gagal dalam mengidentifikasi permasalahan dan memotivasi diri, namun juga hanya akan membuat situasi menjadi lebih buruk karena akan merusak rasa percaya diri dan membawa Anda kepada kegagalan. Orang tua, guru, pelatih, dan mentor lain tahu hal ini: kritik, malu, dan menyalahkan tidak akan membawa Anda ke perilaku yang positif. Yang akan membantu adalah dorongan dan pujian untuk tiap langkah yang kita ambil. Hal ini tidak hanya berlaku bagi anak-anak, namun juga bagi semua orang, berapa pun usianya. Bahkan di dalam aktivis yang paling mendunia dan matang terdapat jiwa seorang anak yang butuh dan akan merespon dengan antusias sebuah pujian dan dorongan. Sebaliknya, mereka yang tumbuh dengan kebencian, akan berbeda hasilnya ketika dihadapkan dengan kritik, rasa malu, dan kesalahan. Lebih banyak hal yang akan saya bahas tentang hal ini pada Bab 16.
Ada juga masalah lain: pemberian  label. Seperti yang telah saya bahas pada Bagian pertama Bab 16, psikologi dari sebuah harapan berarti bahwa orang-orang lebih sering hidup di antara label yang menempel pada diri mereka, jadi ketika seseorang memanggil Anda berulang kali atau mungkin Anda memanggil diri Anda sendiri malas atau tidak punya komitmen, maka hari Anda akan penuh dengan apa yang telah Anda katakan tadi. Hal ini akan banyak dibahas pada Bab 17, namun untuk saat ini sebaiknya Anda berhenti untuk memberi label pada diri Anda sendiri.
Mitos tentang Malas
Anda berpikir bahwa Anda orang yang malas dan tidak berkomitmen? Dalam buku The Myth of Laziness, seorang dokter anak bernama Mel Levine, M.D. mengungkapkan berapa banyak kasus dari kemalasan (atau yang dia sebut “output failure”) dapat didiagnosis bahwa mereka mungkin pernah mengalami ketidakmampuan belajar, kegagalan mengajar, masalah lingkungan atau gangguan lain seperti kehidupan keluarga yang berantakan. Setelah penyebab tersebut didiagnosis dan ditangani, seharusnya rasa malas yang dialami oleh seseorang tersebut perlahan hilang.
Pendekatan yang dilakukan oleh Mel Levine menyoroti betapa pentingnya menggolongkan masalah penundaan Anda dengan baik agar dapat menyelesaikannya, seperti yang akan dijelaskan pada bab berikutnya.

Masalah yang Harus Anda Pecahkan
Lebih sering, memecahkan atau menyelesaikan sebuah masalah merupakan latihan yang cukup mudah ketika kita telah mengetahui permasalahan yang kita hadapi.
Mengobati masalah penundaan yang dimasukkan sebagai gejala kemalasan atau kurangnya disiplin tidak akan berhasil, karena hal tersebut bukan penyebab penundaan. Sebaliknya, merupakan gejala dari masalah yang lebih mendalam. Masalah tersebut biasanya seperti:
	Anda tidak pernah diajari kebiasaan untuk bekerja secara produktif.
	Ketakutan akan perubahan, keberhasilan, kegagalan, dll.

Seringkali, beberapa merupakan kombinasi dari keduanya.
Penundaan yang disebabkan oleh ketakutan merupakan hal yang rumit dan akan saya bahas solusinya pada Bab 11 sampai 28. Kebanyakan dari kita telah terbiasa dengan beberapa tingkat ketakutan, tergantung dari seberapa berartinya tujuan yang kita capai. Mari kita mulai dengan masalah pertama: penundaan sebagai masalah perilaku. Mungkin kebiasaan untuk “memperbaiki” telah dibahas pada bab ini dan bab selanjutnya, yang akan membantu Anda untuk mengatasi masalah penundaan Anda.
Pekerjaan produktif dimulai dengan manajemen misi dan manajemen waktu. Begitu Anda mencapainya dan punya jadwal sesuai dengan nilai-nilai inti Anda, tantangan berikutnya adalah untuk dapat terus patuh pada jadwal Anda tersebut. Semuanya dapat diringkas menjadi tiga perilaku produktif sederhana:
	bekerja ketika Anda harus bekerja;
	mulai bekerja ketika Anda harus bekerja; dan
	tetap fokus pada pekerjaan untuk beberapa jam.

Ketiga kebiasaan tersebut merupakan inti dari produktivitas kerja. Ketiganya juga punya titik di mana penundaan dapat terjadi, di mana pada tiap titik tersebut rawan untuk mendapat serangan.
Berlatih Menjadi Seorang Pengamat Diri Anda Sendiri
Catatan: Hal ini merupakan bentuk latihan yang penting, sehingga Anda harus meluangkan waktu Anda.
Cari tempat tenang untuk berpikir dan menulis (menulis di sini hanya sebagai pilihan yang bisa Anda ambil atau tidak). Sekarang, tinjau sejarah sekolah, pekerjaan, atau kegiatan Anda sendiri, dan pikirkan peran penundaan dalam kegiatan-kegiatan Anda tersebut. Khususnya, pikirkan tentang bagaimana peran penundaan dalam menghambat Anda dalam mencapai tujuan atau menyelesaikan proyek penting Anda.
Jika penundaan tidak mengganggu Anda dalam meraih kesuksesan, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini:
	Apakah Anda bekerja keras seperti apa yang Anda inginkan dalam rangka mencapai tujuan tersebut? Jika Anda merasa masih belum, kenapa itu terjadi? (petunjuk: jawabannya bukan bahwa Anda malas). Pikirkan proyek lain yang telah Anda kerjakan, di mana Anda merasa sangat bersemangat. Bagaimana mereka bisa berbeda dari yang sekarang ini?
	Apakah Anda benar-benar peduli dengan proyek Anda tersebut? Jika tidak, mengapa? (petunjuk: jawabnya bukan bahwa Anda tidak punya komitmen). Pikirkan proyek lain yang Anda telah kerjakan, proyek mana yang benar-benar Anda pedulikan? Bagaimana perbedaan proyek-proyek lain tersebut dengan proyek yang sekarang ini?
	Apakah Anda menindaklanjuti semua rincian? Jika tidak, mengapa? (petunjuk: jawabnya bukan bahwa Anda tidak disiplin). Pikirkan tentang proyek lain yang Anda pernah terlibat di dalamnya, di mana Anda dapat merasa fokus dan terorganisir. Bagaimana proyek tersebut dapat berbeda dari proyek Anda sekarang ini?
	Lihat sisi luar proyek-proyek Anda dan kehidupan pribadi Anda. Apakah ada hal yang terjadi di luar proyek yang dapat mengganggu kemampuan Anda untuk dapat bekerja keras dalam proyek tersebut, atau bekerja dengan gaya disiplin dan berkomitmen?

Jawablah pertanyaan-pertanyaan dengan jujur tanpa Anda harus menyalahkan diri sendiri ataupun merasa malu. Dengan demikian, Anda mungkin akan melihat adanya alasan yang dapat dimengerti dan dimaafkan atas kinerja Anda yang mengecewakan. Anda bahkan mungkin akan melihat jika tidak semua alasan tersebut merupakan kesalahan Anda sendiri. Misalnya, dalam kasus kegagalan Anda di tempat kerja, atasan Anda mungkin tidak memberikan semua sumber daya dan dukungan yang sangat Anda butuhkan agar berhasil dengan apa yang sedang Anda kerjakan tersebut.
Bahkan jika Anda pikir diri Anda kacau, bagaimanapun, jangan terlalu keras pada diri sendiri. Sama seperti orang lain, Anda tidak sempurna dan ditakdirkan untuk membuat kesalahan meski dalam skala besar maupun kecil. Di masa mendatang, kapanpun Anda merasa gagal dalam melakukan sesuatu, Anda harus menanggapinya dengan penuh kasih: “Sayang sekali, namun saya telah melakukan yang terbaik ketika saya dalam keadaan sulit. Saatnya berpikir bagaimana saya bisa melakukan lebih baik dari sebelumnya nanti.”
Tentu saja, hal tersebut juga berlaku ketika Anda menyaksikan orang lain yang sedang berjuang. Jika sesuai, ingatkan mereka jika mereka telah melakukan yang terbaik meski berada dalam keadaan sulit dan tolong mereka untuk dapat melakukan secara lebih baik ke depan.
Ingat: kebaikan dan kasih sayang, baik kepada diri sendiri maupun orang lain, bukan hanya sebagai penyembuh, namun juga pemberi kekuatan.
	
Tiga Kebiasaan Produktif
Sekali lagi, ini adalah tiga kebiasaan produktif, dengan beberapa kata penting yang dicetak miring. 

Tiga kebiasaan produktif: 
	bekerja ketika Anda harus bekerja;
	mulai bekerja ketika Anda harus bekerja; dan
	tetap fokus pada pekerjaan selama satu jam atau lebih.

Tiap kata tersebut punya kesamaan: TIDAK ADA KECURANGAN.
Terlambat memulai pekerjaan adalah kecurangan. Tidak melakukan apa yang seharusnya Anda lakukan adalah kecurangan. Tidak fokus pada apa yang Anda kerjakan juga termasuk kecurangan.
Mari kita lebih fokus:
Kebiasaan #1, kata “tepat” berarti benar-benar tepat pada satu titik. Misalnya, pukul 08.00, bukan 08.01, 08.04, atau bahkan 08.10. Anda harus melatih diri Anda sendiri untuk benar-benar tepat dalam melakukan sesuatu pada waktu yang telah ditentukan.
Kebiasaan #2, kata “segera” berarti tepat ketika Anda telah duduk di kursi Anda, saat itulah waktu Anda untuk memulai pekerjaan Anda, tanpa Anda harus menunda lagi.
“Pekerjaan yang harus Anda lakukan” sendiri sudah cukup jelas, namun saya ingin menambahkan: tidak ada pengecualian. Sebuah panggilan darurat, menghirup secangkir kopi, membaca surat kabar, menjelajah internet, semua merupakan penundaan yang murni dan sederhana. Jadi, melakukan pekerjaan yang tidak Anda jadwalkan pada saat tersebut dapat dikatakan sebagai penundaan. Anda bisa saja menghabiskan waktu kerja Anda dengan melakukan hal-hal tersebut, dengan hanya membuat sedikit kemajuan pada pekerjaan Anda, atau bahkan tanpa ada kemajuan sama sekali.
Kebiasaan #3, kata “fokus” berarti bahwa Anda benar-benar berpikir tentang pekerjaan Anda, dan hanya memikirkan pekerjaan Anda tersebut. Dengan kata lain, Anda tidak memikirkan pekerjaan lain yang dapat Anda lakukan, atau khawatir tentang pekerjaan Anda atau masalah filosofis yang berhubungan dengan pekerjaan Anda. Anda juga tidak berpikir tentang kehidupan pribadi Anda, acara televisi semalam, atau bahkan kicau burung di luar jendela Anda.
“Satu jam atau lebih.” Jumlah waktu untuk fokus yang dimiliki oleh satu orang berbeda dengan yang lain. Kebanyakan orang dapat melatih diri mereka untuk fokus setidaknya satu jam sebelum akhirnya bangun dan beristirahat sejenak. Jika Anda orang yang sangat ambisius, ada akan memaksa diri Anda hingga batas kemampuan Anda pada menit ke 90, dua jam, atau bahkan lebih, karena tiap waktu istirahat adalah gangguan besar dan akan sangat menggangu ketika Anda bekerja dengan konsentrasi penuh. Beberapa pemikir profesional, seperti penulis, programer, seniman maupun ilmuwan dapat memaksimalkan waktu mereka hingga empat atau enam jam per hari, tentunya dengan sekali atau dua kali istirahat. Jadi, mungkin itu adalah batas normal untuk kebanyakan orang. Namun, bukan berarti jika Anda dapat berhenti setelah bekerja selama enam jam, yang berarti: Anda beralih ke hal-hal yang lebih mudah seperti mengerjakan sebuah dokumen, membaca, pertemuan rutin, maupun melakukan panggilan telepon.
Sekarang setelah Anda mengerti tentang tiga perilaku produktif, Anda dapat memulai untuk melatih diri Anda sendiri untuk menggunakannya. Bab selanjutnya akan membahas cara untuk menggunakan tiga perilaku produktif tersebut.

Mengadopsi Tiga Perilaku Produktif: Sebuah Proses Mengubah Perilaku
Tujuh langkah untuk mengubah kebiasan Anda adalah:
	mendidik diri sendiri;
	menyusun sumber daya dan dukungan yang dibutuhkan;
	memecah dan menyusun serangkaian tujuan sederhana dan dapat dicapai, lalu mengatasinya satu per satu;
	memaksimalkan respon positif Anda pada tiap kesuksesan;
	meminimalkan respon negatif Anda terhadap kegagalan;
	mengantisipasi dan mengatasi masa stabil dan kemunduran; dan
	terus melakukannya!

Keseluruhan proses adalah ketika Anda memberdayakan diri Anda untuk terus mengambil langkah kecil demi mencapai perilaku yang ingin Anda adopsi.
Berikut ini cara agar Anda dapat melakukannya.
	Mendidik diri sendiri. Agar dapat mengatasi masalah, Anda harus terlebih dahulu memahami masalah tersebut semaksimal mungkin. Anda juga harus mengerti cara menyelesaikan sendiri masalah tersebut. Cobalah mencari penyelesaian tanpa sebelumnya belajar, melakukan refleksi dan membuat strategi, sedikit bekerja; bertanyalah pada orang-orang yang selalu gagal dalam mencapai perubahan pada tiap penghujung tahun. Dengan membaca The Lifelong Activist, Anda telah memenuhi syarat pendidikan untuk masalah penundaan Anda. Bagus!
	Menyusun sumber daya dan dukungan yang dibutuhkan. Langkah berikutnya adalah dengan mengumpulkan segala yang Anda butuhkan untuk mengalahkan masalah penundaan dan memiliki semua sumber daya yang tersedia. Hal ini termasuk uang dan waktu (katakanlah, untuk terapi dan workshop), untuk sebuah komunitas yang mendukung (lihat Bab 25), dan untuk perlengkapan kantor biasa. Bagaimanapun, akan lebih baik ketika semua yang Anda butuhkan telah tersedia pada awal proses; namun jika ada sesuatu yang tidak bisa Anda dapatkan, jangan biarkan hal tersebut menghentikan Anda. Pikirkan segala kemungkinan yang berkaitan dengan masalah Anda, kemudian lihat apa yang Anda dapatkan. Aktivis yang butuh terapi namun tidak mampu, mungkin dapat bergabung dengan terapi kelompok, yang tentu saja lebih murah, atau bergabung dengan kelompok di lembaga nirlaba yang memberikan pelayanan gratis. Seorang penasihat spiritual mungkin merupakan alternatif lain yang dapat menjadi pilihan Anda. Setidaknya, Anda bisa meminjam beberapa buku relevan dari perpustakaan, dimulai dengan apa yang tercantum dalam Daftar Pustaka. Untungnya, Anda tidak memerlukan banyak sumber daya untuk dapat memecahkan permasalahan penundaan Anda; Anda hanya perlu buku ini, tempat tenang untuk bekerja, stopwatch atau penghitung waktu lain untuk perilaku produktif #3.
	Memecah dan menyusun serangkaian tujuan sederhana dan dapat dicapai, lalu mengatasinya satu per satu. Langkah ini adalah kunci karena menetapkan tujuan dengan ambisi berlebihan merupakan bentuk sabotase diri yang klasik. Seseorang yang memiliki resolusi Tahun Baru untuk mengurangi 10 pound berat badan dalam satu bulan akan gagal, sedangkan seseorang dengan keinginan yang lebih masuk akal seperti mengurangi satu pound dalam satu minggu atau 10 pound dalam sepuluh minggu punya kesempatan untuk berhasil lebih besar.

Inilah yang saya maksud dengan “sederhana dan terjangkau”.
	Anda berlatih tiga perilaku produktif hanya pada satu atau dua tugas pada satu waktu.
	Anda berlatih dengan tugas yang mudah, tingkatan stres yang kecil, serta tidak terlalu besar dan menakutkan.
	Anda bertujuan untuk membuat beberapa perbaikan kecil pada kebiasaan kerja Anda saat ini, bukan pada sesuatu yang besar.
	Anda menetapkan tenggat waktu yang tidak terlalu sulit untuk Anda penuhi untuk dapat meraih perubahan-perubahan kecil.

Setelah berhasil untuk tidak lagi menunda pada beberapa tugas kecil dalam beberapa minggu, Anda harus berlatih untuk menerapkannya pada tugas-tugas lain juga. Begitu Anda menguasai satu pekerjaan, Anda harus beralih pada pekerjaan-pekerjaan lain. Adalah proses yang sederhana untuk belajar bagaimana menahan untuk tidak menunda dalam segala hal. Jika Anda mendapatkan hambatan untuk mencapai tujuan Anda yang sederhana, Anda harus mengatur bahkan hal lain yang jauh lebih sederhana. Misal, jika Anda ingin membangun ketahanan Anda dalam bekerja hingga lima menit, maka atur penghitung waktu Anda hingga enam menit. Jika Anda tidak dapat melakukannya, coba atur hingga lima setengah menit saja. Sebagai contoh mudah, jika waktu yang telah Anda tetapkan tampak sederhana atau bahkan terlihat cukup memalukan, berarti Anda telah melakukannya dengan baik. Jika Anda ragu untuk menetapkan tujuan sederhana seperti itu, maka berarti Anda tidak akan dapat menyelesaikan masalah penundaan Anda. Keindahan dari proses ini adalah ketika Anda mengalami perkembangan: saat pertama mungkin Anda akan membutuhkan waktu, namun dengan terus berlatih, maka Anda akan dapat menguasainya dengan baik dan lebih cepat membuat perkembangan pada diri Anda. Terburu-buru dan tertekan merupakan musuh Anda, karena mereka hampir selalu menghasilkan ketakutan dan kemunduran.
	Memaksimalkan respon positif Anda pada tiap kesuksesan. Ketika Anda berhasil bahkan hanya dengan cara termudah, rayakanlah! Beri dorongan untuk diri sendiri, manjakan diri Anda sendiri, dan mengocehlah pada diri sendiri. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, jenis penguatan positif pada diri Anda adalah kunci untuk dapat mengubah kebiasaan Anda; bukan hanya untuk meningkatkan rasa percaya diri, namun juga dapat merekam pencapaian sehingga Anda dapat menggunakannya pada saat dibutuhkan. Misalnya ketika suatu saat Anda merasa ingin menunda suatu hal, Anda lalu berpikir: “Saya merasakan hal yang sama minggu lalu, dan saya berhasil melewatinya dan memiliki sore hari yang produktif. Jika saya bisa melakukannya minggu lalu, saya pasti bisa melakukannya kali ini.”
	Meminimalkan respon negatif Anda terhadap kegagalan. Jika anda gagal dalam memenuhi tujuan Anda, jangan mengkritik diri sendiri atau menempatkan diri dalam posisi rendah. Seperti yang dibahas sebelumnya, hal tersebut hanya akan menghilangkan harga diri Anda, merusak rasa percaya diri, dan membuat Anda merasa lebih buruk. Sebaliknya, dengan menjadi pengamat yang penuh kasih dan menganalisis situasi, Anda akan memperoleh rencana untuk dapat melakukan hal dengan lebih baik di lain waktu. Sebagai contoh: “Aduh, aku tidak dapat menyelesaikan pekerjaan hari ini. Apa yang terjadi? Oh, ya. Aku merasa jengkel setelah orang tuaku menghubungiku saat istirahat makan siang. Ya, telepon tadi membuatku sangat kesal. Baiklah, aku tidak akan menyalahkan diri sendiri. Lain kali aku tidak akan menelepon orang tuaku sebelum pekerjaaan hari itu selesai.”
	Mengantisipasi dan mengatasi masa stabil dan kemunduran. Masa stabil yang dimaksud di sini adalah ketika Anda terjebak pada tingkat tertentu dalam usaha mencapai tujuan Anda, posisi Anda di sini terjebak sehingga meski sudah melakukan usaha berkali-kali, Anda tetap berada pada posisi tersebut. Kemunduran adalah ketika Anda benar-benar kehilangan pijakan. Keduanya membuat Anda merasa kecil hati, namun merupakan bagian tak terhindarkan dari tiap proses pertumbuhan pribadi Anda. Jika tidak bekerja dalam satu hari, atau mungkin satu minggu, satu bulan, atau bahkan satu tahun, jangan mengkritik atau mempermalukan diri Anda sendiri; terimalah hal tersebut dan berharap untuk hari esok yang lebih baik.

Masa stabil dan kemunduran seringkali menunjukkan bahwa Anda punya tujuan yang terlalu ambisius. Jika demikian, maka Anda harus kembali ke tingkatan sebelumnya ketika Anda merasa nyaman, dan bertahanlah di sana hingga mendapatkan kembali kepercayaan diri Anda (sebagai contoh, Anda dapat melihat Studi Kasus di akhir bab ini). Kemudian, jangan lupa menetapkan tujuan yang lebih sederhana dan dapat Anda capai esok hari. Masa stabil dan kemunduran juga dapat berarti bahwa Anda mengalami masalah pribadi maupun masalah lain yang dapat mengganggu kemampuan Anda untuk mengatasi masalah penundaan itu sendiri. Kebanyakan orang dapat mengatasi satu masalah besar pada satu waktu dan beberapa masalah lain, termasuk sakit (pada diri sendiri maupun orang yang Anda cintai) atau masalah keuangan. Persempit fokus permasalahan ke masalah yang paling mendesak dan curahkan sebagian besar waktu, energi, dan sumber daya lain yang Anda miliki untuk mengatasi permasalahan tersebut (ini merupakan salah satu variasi lain dari Peter Drucker, untuk “melakukan yang utama untuk dilakukan pertama kali dan ... melakukan satu hal dalam satu waktu”). Akhirnya, Anda akan dapat kembali berurusan dengan masalah penundaan Anda.
	Terus lakukan! Apa yang saya katakan? Orang-orang yang sukses adalah mereka yang dapat terus bertahan. Terkadang, mereka harus mengesampingkan impian mereka untuk sementara waktu, sementara mereka menjadikan hal lain sebagai prioritas mereka. Namun, mereka selalu kembali pada titik awal impian mereka. Mereka tidak pernah menyerah, begitu pula dengan Anda.

Bab berikutnya akan menyajikan tujuh tips yang akan membantu kesuksesan Anda dalam menggunakan Proses Perubahan Perilaku untuk dapat mengadopsi Tiga Perilaku Produktif. Pertama, biarkan saya memberikan sedikit cerita dari pengalaman saya sendiri yang akan menunjukkan bagaimana proses tersebut bekerja pada kehidupan nyata.
Studi Kasus:
MENDAPATKAN 
Ketika menulis buku ini, saya pergi secara berkala selama beberapa minggu hingga akhirnya, karena masalah pribadi, saya mulai berhenti.
Saya sangat tertekan, namun saya tahu bagaimana menjaga diri agar tidak terlalu menyalahkan diri sendiri. Saya terus mengingatkan diri saya sendiri: “Masalah penundaan ini adalah masalah yang harus saya selesaikan, dan ini bukan cerminan atas siapa diri saya. Keadaan akan membaik ketika saya siap untuk memperbaiki diri”. Kekurangan dalam hal rasa malu, menyalahkan, dan menyalahkan diri sendiri berarti bahwa saya mampu menata kepercayaan diri saya sendiri, yang akan membantu saya menyelesaikan masalah lebih cepat.
Setelah perjuangan selama beberapa minggu, akhirnya saya memutuskan untuk melakukan sama seperti yang telah saya katakan pada Anda ketika menghadapi kemunduran, yaitu dengan kembali pada tingkatan sebelumnya. Saya menggali jauh pada hard drive komputer saya dan menghidupkan kembali program yang tidak saya butuhkan beberapa tahun ini, yaitu stopwatch. Saya mengaturnya selama lima menit, dan selama lima menit tersebut, saya berusaha untuk fokus dengan pekerjaan saya (dalam jangka waktu lima menit tersebut, saya dapat terganggu sejauh mana yang saya inginkan). Ini adalah Perilaku Produktif nomor tiga, yaitu menjaga diri untuk tetap fokus. Pada saat bersamaan, saya juga berlatih dua kebiasaan lain, yaitu mulai bekerja tepat pada waktunya, dan bekerja pada hal yang memang seharusnya saya kerjakan.
Keharusan menggunakan stopwatch memang sedikit memalukan, sama seperti ketika menggunakan roda bantuan pada sepeda, ketika saya harus mengatur waktu pada stopwatch dengan jangka waktu lima menit atau lebih. Bisakah Anda tebak? Strategi tersebut berhasil, bekerja dengan cepat, dan menakjubkan! Bahkan, hanya dibutuhkan beberapa jam praktik menggunakan stopwatch sebelum saya akhirnya dapat kembali pada tingkatan produktivitas normal saya.
Strategi yang saya terapkan berhasil, terutama karena batas waktu lima menit yang saya tentukan tersebut punya kemungkinan keberhasilan yang sangat besar. Meski ini hal kecil, keberhasilan ini memotivasi saya sehingga saya bisa melewati penghalang saya dan terus berjalan maju.
Satu pelajaran penting lain yang bisa dipetik dari cerita saya, perbedaan antara menyelesaikan sebuah masalah dengan melewati masalah tersebut. Saya akan membahasnya pada Bab 10. Namun sebelumnya, beberapa tips untuk membantu Anda menjalankan Proses Perubahan Perilaku….

9.  Tujuh Tip Sukses
1. Semua dimulai dengan sebuah misi… dan jadwal
Selalu awali hari Anda dengan sebuah jadwal.
Sangat penting bagi Anda untuk benar-benar punya jadwal dan kejelasan mengenai rencana Anda pada hari kerja, untuk seorang penunda, bahkan sedikit kebingungan akan menjadi seperti gelas pertama bir untuk penyembuhan kencanduan alkohol: membuka sebuah pintu yang akan menuntun Anda ke dalam masalah-masalah lain, atau dalam kasus ini, yang akan menghalangi jalan Anda.
Idealnya, Anda harus melalui proses manajemen misi dan manajemen waktu seperti yang diuraikan pada Bagian I dan II. Jika tidak, setidaknya Anda punya dua kolom sederhana pada jadwal yang menjelaskan secara spesifik berbagai hal yang akan Anda lakukan pada hari tersebut:
Hari ini adalah “hari sekolah” untuk orang-orang tertentu, didedikasikan untuk kegiatan dalam kelas dan pekerjaan rumah. Pada hari-hari lain, orang tersebut akan lebih fokus pada aktivitas lain maupun sosialisasi dengan masyarakat. Transisi antara tujuan atau tugas seringkali menjadi sulit, jadi, luangkan waktu Anda sehingga Anda dapat menghabiskan seluruh hari untuk fokus pada satu tujuan tertentu. Namun yang perlu Anda perhatikan, jangan berlebihan atau terlalu kaku, karena tidak akan cocok untuk kebugaran dan hubungan Anda dengan orang lain.
Selalu jadwalkan semuanya pada malam sebelumnya, sehingga penjadwalan itu sendiri tidak akan menjadi sebuah penundaan.
2. Bersiaplah
Pramuka benar-benar melaksanakannya. Untuk alasan seperti #1 di atas, Anda harus memulai hari dengan semua informasi, alat, dan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas-tugas dengan baik.
Berarti, Anda harus punya segalanya: buku, catatan, data komputer, nomor telepon, alat tulis, dan bahkan penjepit kertas. Semuanya harus tersedia dan terorganisir dalam rangka untuk menyelesaikan tugas Anda dengan sempurna (baterai telepon selular terisi penuh? Semua pensil telah tajam?).
Catatan: Jika telah berulang kali mencoba, dan Anda masih belum berhasil memulai semuanya sesuai jadwal dan rencana, berarti Anda harus bekerja sekeras mungkin untuk mengatasi masalah penundaan tersebut hingga pada satu saat Anda tidak dapat menyelesaikan masalah Anda (dengan kata lain, Anda berhenti pada tingkatan tersebut). Saya akan membahas mengapa hal tersebut dapat terjadi pada Bab 11.
3. Pendekatan Kerja tanpa Ragu
Ingat bahwa Perilaku Produktif #1 muncul pada perkerjaan tepat waktu dan Perilaku Produktif #2 mengerjakan sesuatu yang harus Anda kerjakan. Selagi melatih kebiasaan ini, tujuan Anda adalah untuk tidak ragu.
Keraguan adalah musuh, karena sekali Anda mengalaminya, maka sama halnya seperti Anda membuka jalan untuk penundaan. Keraguan memberi Anda waktu untuk berkeliaran dan akan menjauhkan Anda dari pekerjaan Anda (sekarang Anda mengerti arti pepatah: Orang tidak akan sukses dengan keraguan).
Belajarlah untuk langsung menuju meja kerja Anda dan mulai bekerja tanpa keraguan.
4. Tetap Tenang
Emosi yang kuat, seperti yang Anda pelajari di Bab 13, bisa menjadi hambatan untuk menemukan jalan Anda. Emosi kuat tersebut juga akan mempersulit Anda untuk tetap fokus saat itu sehingga harus melatih Tiga Perilaku Produktif.
Mulai bekerja dengan tenang ketika hitungan waktu Anda dimulai. Cobalah untuk tidak membiarkan diri mengalami ketakutan, kecemasan, atau bahkan keraguan. Jika perlu, Anda dapat menempatkan diri Anda sedikit “kerasukan” dalam waktu cukup lama untuk menuju meja kerja dan segera mulai bekerja. Salah satu contoh adalah pejuang Zen: waspada, terbuka, tapi juga tenang.
5. Jangan Mempersulit Pekerjaan Anda
Jangan terjebak pada pendapat bahwa penundaan tak bisa dihindari. Budaya populer menggambarkan aktivis dan para pencipta lain tersiksa karena membuat sandiwara yang bagus, namun hal tersebut merupakan contoh yang tidak pantas untuk Anda tiru.
Contoh yang tepat adalah: Anda harus mendekati pekerjaan Anda dengan sedikit sentuhan ringan. Lakukan pekerjaan Anda seperti sebuah permainan: aman, mudah, dan menyenangkan.
Gagasan tentang pekerjaan sebagai permainan mungkin asing bagi kita sebagai seorang yang serius. Namun pekerjaan Anda harus seperti sebuah permainan, bahkan untuk pekerjaan terberat atau kegiatan paling serius Anda. Pada kenyataannya, bermain dapat menjadi obat keputusasaan dan kelelahan. Mengutip  Julia Butterfly Hill, “Aktivisme lebih dari sekadar respon terhadap sesuatu yang salah. Aktivisme merupakan perayaan hidup itu sendiri. Ini adalah manifestasi dari keajaiban makhluk hidup. Dan hal tersebut bukanlah sesuatu yang pantas dirayakan!”
Dalam bukunya Letters to a Young Activist, Todd Gitlin mengatakan, “Ketika berpolitik, Anda juga harus bermain.”
Biasanya, ketika pekerjaan kita tidak menyenangkan, hal ini karena kita terhambat oleh tekanan atau emosi negatif seperti ketakutan, kesedihan, atau rasa bersalah (hal tersebut mungkin berhubungan dengan aktivisme maupun bidang kehidupan lain kita). Jika tidak satu pun dari hal-hal tersebut yang melanda Anda, dan pekerjaan Anda masih terasa tidak menyenangkan, mungkin itu tanda jika Anda telah salah dalam melangkah. Tilik Bagian I buku ini dan mulailah mengelola misi Anda kembali.
6. Fokus pada Tasklet
Seringkali, kita menunda-nunda karena kewalahan dalam menyelesaikan pekerjaan kita. Jika ruang lingkup proyek Anda mengintimidasi Anda, maka cobalah untuk mengabaikan gambaran besar tersebut dan mulai fokus pada pekerjaan kecil yang harus Anda selesaikan. Jika hal tersebut menakutkan, bagilah tugas Anda menjadi tasklet dan mulailah fokus pada salah satunya.
Selesaikan tasklet tersebut hingga Anda akan punya kekuatan untuk menyelesaikan hal yang lebih besar. Jika Anda telah menyelesaikan sesuatu yang lebih besar, maka pekerjaan besar dan bahkan menakutkan akan dapat dihadapi dengan kekuatan yang telah Anda miliki.
Sekali lagi, jika tasklet Anda tampak sepele dan memalukan, percayalah Anda telah melakukan hal yang tepat. Memecahkan masalah penundaan untuk hal kecil, maka Anda akan baik-baik saja ketika berhadapan dengan pekerjaan besar.
7. Praktik Tiga Perilaku Produktif di luar Kehidupan Kerja Anda
Jangan hanya melatih Perilaku Produktif pada saat Anda bekerja, namun praktikkan juga hal tersebut di waktu-waktu lain. Jika Anda menunda untuk membersihkan piring kotor, membayar tagihan atau sekedar olahraga, latihlah untuk melakukannya tepat pada waktunya dan tanpa keraguan! (Jangan melakukannya untuk jangka waktu yang lama, hanya selama itu diperlukan). Setelah makan malam, jangan hanya terpaku pada seberapa Anda benci untuk membersihkan meja makan, namun bangunlah dan bersihkan semuanya.
Makin Anda berlatih dalam segala kegiatan, akan makin baik pula Anda dalam melakukan segala hal.
Latihan
Identifikasi dua tugas kecil, baik dari kehidupan kerja maupun kehidupan pribadi Anda, jika Anda ingin berhenti untuk menunda segala sesuatu. Akan lebih baik untuk mengerjakan sesuatu yang cukup mudah, seperti mencuci piring atau pakaian, karena tidak akan makan cukup banyak ruang dalam pikiran kita. Dengan kata lain, kegiatan tersebut mungkin membosankan, namun tidak akan memancing stres maupun rasa cemas.
Gunakan Proses Perubahan Perilaku dan tips yang telah dijelaskan pada bab ini pada Tiga Perilaku Produktif pada perkerjaan Anda hingga Anda berhenti menunda pekerjaan-pekerjaan semacam itu. Kemudian setelah Anda berhasil, berlatihlah pada tugas baru yang lain.
Jika Anda tetap tidak dapat berhenti untuk menunda segala sesuatu, mungkin Anda terlalu memaksakan diri dengan memilih tujuan yang terlalu berat untuk Anda sendiri.  Pilih salah satu yang cukup mudah sehingga dapat Anda atasi tanpa rasa takut dan tertekan, dan jangan lupa untuk terus mencoba.
Jika Anda benar-benar tak bisa berhenti untuk menunda-nunda, jangan khawatir, karena pada pembahasan-pembahasan berikutnya, akan dijelaskan cara untuk mengatasinya.

10. Menyelesaikan vs Meratapi
Memecahkan masalah berarti melakukan tindakan tertentu, seperti mengamati gejala atau manifestasinya, secara tepat mendefinisikannya, menelitinya dan mencari kemungkinan jalan keluar, mengembangkan strategi untuk menyelesaikannya, menguji strategi tersebut, menerapkan strategi tersebut jika menunjukkan hasil yang baik, dan mengevaluasi keberhasilan maupun kegagalan.
Meratapi mencakup semua hal lain yang Anda lakukan terhadap masalah Anda, termasuk mengkhawatirkan, merasa bersalah, menghukum diri sendiri, mengeluh kepada keluarga dan teman-teman, dan mengasihani diri sendiri.
Meratap adalah sikap yang merusak. Hal ini memberi Anda ilusi bahwa Anda sedang memecahkan masalah Anda, sehingga Anda tak perlu merasa bersalah karena mengabaikannya. Hal ini juga memberi Anda ilusi bahwa Anda telah  membuat kemajuan, sehingga Anda tidak perlu merasa seperti Anda telah berputus asa. Tapi meratap tidak benar-benar memecahkan masalah. Ciri dari meratap adalah, tak peduli berapa lama atau seberapa serius Anda melakukannya, masalah takan pernah terpecahkan. Sayangnya, hal ini berlaku bahkan dalam kasus di mana seseorang meratap selama puluhan tahun, atau selama hidupnya.
Bagaimana Anda tahu kapan Anda sedang meratap alih-alih memecahkan masalah? Mudah: jika Anda telah bekerja untuk memecahkan masalah Anda, tetapi tidak membuat kemajuan, Anda mungkin hanya meratapinya. Bahkan masalah terberat pun dapat dipecahkan, setidaknya untuk beberapa bagian, dan seperti yang akan saya bahas nanti, sering kali hanya butuh sedikit pemecahan untuk membuat kemajuan yang nyata. Karena itu, jika Anda tidak mengalami kemajuan, maka Anda hampir pasti meratap.
Perbedaan lain antara meratapi dan memecahkan masalah adalah, meratap cenderung berfokus pada masalah, sementara memecahkan berfokus pada solusi. Itu bukan aturan mutlak, karena bagian dari apa yang Anda lakukan untuk memecahkan masalah adalah mengidentifikasi dan menganalisisnya. Tetapi jika semua yang Anda lakukan adalah memikirkan masalahnya dan bagaimana masalah tersebut membuat Anda sengsara, dan Anda tidak mencurahkan waktu untuk merancang dan mengimplementasikan sebuah solusi, maka Anda sedang meratap.
Perbedaan lainnya adalah bahwa meratapi masalah cenderung terjadi dalam isolasi. Anda melakukannya sendiri, dalam privasi kamar Anda sendiri, atau setidaknya dalam privasi pikiran Anda sendiri. Bahkan ketika Anda berkeluh pada teman dan orang-orang lainnya, Anda menggunakan percakapan tersebut lebih untuk melampiaskan, atau untuk mendengar ide-ide dan emosi Anda sendiri bergema kembali pada Anda, daripada mengamati, mendefinisikan, dll. Mungkin Anda bahkan tidak mendengarkan dengan saksama apa yang dikatakan oleh orang yang Anda ajak bicara, atau Anda mengabaikan saran mereka.
Memecahkan masalah, di sisi lain, biasanya melibatkan orang lain, tidak hanya teman-teman Anda, tapi juga kalangan profesional seperti dokter, terapis, penasihat spiritual, sponsor spiritual, guru atau mentor; dan sering kali melibatkan lebih dari satu di antaranya. Dan, bukan menggunakan orang-orang tersebut sebagai gaung untuk mencerminkan pikiran dan perasaan Anda sendiri kembali pada Anda; Anda mendengarkan dengan saksama apa yang mereka katakan dan  mengikuti saran mereka dengan sebaik mungkin.
Karena banyak penunda cenderung merasa malu dan merasa tak aman, mereka punya kecenderungan alami terhadap isolasi. Tetapi sebagian besar masalah kehidupan yang paling sulit, termasuk penundaan, hanya dapat diselesaikan dengan bantuan komunitas.
Mengapa ada orang yang membuang-buang waktu untuk meratap ketika mereka bisa memecahkan masalah mereka? Dalam beberapa kasus, mungkin karena mereka tidak tahu bahwa apa yang mereka lakukan, pada kenyataannya, adalah meratapi masalah; mereka pikir mereka sedang memecahkan masalah. (Sekarang Anda tahu perbedaan antara dua perilaku tersebut, cobalah kembali dan terapkan Tiga Perilaku Produktivitas). Tapi bisa juga bahwa mereka tidak benar-benar ingin memecahkan masalah penundaan mereka: bahwa, meski mereka punya keinginan yang kuat untuk memperbaiki diri, mereka tetap merasakan keinginan yang kuat untuk mempertahankan status quo tersebut. Bab selanjutnya menjelaskan mengapa seseorang bisa merasa seperti itu.

11. Rasa Takut
“Penyelenggara kami yang paling berani ... jatuh ke dalam kegelapan bukan karena itu bergaya atau karena mereka bangga memegang sebuah teori yang meyakinkan mereka bahwa mereka ditakdirkan untuk menang, tapi karena mereka memutuskan untuk mengatasi rasa takut, titik.”
-Todd Gitlin, Letters to a Young Activist
	
“Anda haruslah tidak merasa takut.”
-Aleksandr Podrabinek, pembangkang Soviet

Rasa takut, pada dasarnya, bukanlah hal yang buruk karena dapat menghindarkan kita dari masalah. Sama seperti kecenderungan nenek moyang kita untuk takut pada tanah yang sepertinya dihuni oleh pemangsa,  rasa takut adalah kecenderungan kita untuk merasa gamang akan situasi yang punya risiko tertentu.
Masalahnya adalah ketika ketakutan kita menjadi berlebihan, irasional atau sebaliknya menjadi penghalang untuk pertumbuhan dan keberhasilan kita. Ketakutan adalah salah satu emosi yang primitif dan paling kuat; para ilmuwan bahkan percaya bahwa ada semacam sistem peringatan dini di amigdala (salah satu bagian dari otak yang mengatur emosi) yang memungkinkan kita mengalami rasa takut sebelum kita secara sadar mengetahui hal yang kita takuti. Jika macan tutul memberikan tanda-tanda ancaman untuk memangsa Anda, adalah bagus untuk merasa takut dan bereaksi secepat mungkin, tanpa banyak berpikir terlebih dahulu.
Sistem peringatan dini ini dapat menjadi salah satu alasan mengapa rasa takut menjadi masalah yang sulit diatasi, dan mengapa bisa begitu melumpuhkan. Sulit untuk melakukan apa pun ketika Anda merasa takut, selain berusaha untuk menghindarkan diri dari hal-hal yang membuat Anda merasa takut.
Jika Anda telah mencoba berulang kali dan tidak berhasil menghentikan kebiasaan penundaan Anda, atau untuk menerapkan Tiga Perilaku Produktivitas, maka ada kemungkinan bahwa rasa takut tersebut berada di pusat kegagalan Anda. Selain itu, Anda tidak mungkin membuat banyak kemajuan kecuali Anda menghadapi rasa takut Anda sebagai langkah pertama. Kabar baiknya, begitu Anda melakukannya, kemajuan dapat terjadi dengan sangat cepat!
Di bawah ini saya menganalisis tiga rasa takut yang paling umum menjadi akar penundaan: rasa takut akan perubahan, rasa takut akan kegagalan, dan rasa takut akan kesuksesan.
Takut Perubahan
Perbedaan utama antara orang yang sukses dan orang yang gagal adalah bahwa orang-orang sukses lebih menciptakan dan mengendalikan perubahan dalam hidup mereka. Mereka memutuskan di mana mereka ingin berada hari ini, minggu ini, bulan ini, tahun depan, sepuluh tahun dari sekarang, dan tiga puluh tahun dari sekarang, dan mengambil tindakan yang dirancang untuk mencapai hasil tersebut. Orang-orang gagal cenderung lebih pasif: mereka pasrah kepada apa yang hidup atau orang lain berikan kepada mereka, dan sebagai hasilnya hidup menjadi terbatas dan getir yang tidak mencerminkan nilai-nilai dan kebutuhan mereka secara otentik.
Tentu saja, seseorang yang takut terhadap perubahan akan mengalami masa sulit untuk memulai dan mengendalikannya. Orang tersebut mungkin akan menjadi ekstra hati-hati atau bahkan pesimistis seperti peribahasa “lebih baik menghadapi setan yang dikenal daripada setan yang tidak dikenal”, “jangan memperbaikinya jika tidak rusak”, “tidak perlu mengubah hal-hal yang sudah cukup baik” dan “jangan bangunkan macan tidur.” Selain itu, ia mungkin punya alasan yang sangat tepat untuk pola pikir seperti itu (orang-orang dari latar belakang bermasalah atau teraniaya sering mempelajari pelajaran hidup tersebut). Tapi itu bukanlah pola pikir yang cenderung mengarah pada keberhasilan dalam tiap upaya yang ambisius.
Sebagai aktivis, kita harus menghadapi rasa takut kita akan perubahan bahkan lebih daripada apa yang dilakukan kebanyakan orang, karena panggilan jiwa kita adalah tentang menciptakan perubahan. Itu sering menuntut kita untuk, mengutip Gandhi, “menjadi perubahan yang kita ingin lihat itu sendiri”. Konfusius setuju: “Untuk menempatkan dunia dalam keteraturan, pertama-tama kita harus menempatkan bangsa dalam keteraturan; untuk menempatkan bangsa dalam keteraturan, kita harus pertama-tama menempatkan keluarga dalam keteraturan; untuk menempatkan keluarga dalam keteraturan, pertama-tama kita harus menumbuhkan kehidupan pribadi kita; dan untuk menumbuhkan kehidupan pribadi kita, kita harus terlebih dahulu menetapkan hati kita dengan benar.”
Untuk menjadi seorang aktivis, Anda harus mengatasi rasa takut Anda akan perubahan.
Takut Gagal
Jika tindakan yang kita lakukan memberikan hasil yang kita inginkan, atau hasil yang lebih baik, kita menyebutnya sebagai “kesuksesan”. Jika tidak, kita menyebutnya sebagai “kegagalan.” Masalah muncul ketika kita terlalu mengidentikkan diri pada proyek-proyek kita, mencampur-adukkan keberhasilan atau kegagalannya dengan keberhasilan atau kegagalan kita sendiri sebagai manusia. Sayangnya, banyak orang, dan terutama banyak penunda, melakukan hal ini sepanjang waktu.
Jadi, ketika proyek-proyek kita mengalami keberhasilan, kita jangan hanya mengatakan kepada diri sendiri, “Wow, saya melakukannya dengan baik!” Tidak; yang kita katakan, “Aku berhasil. Aku luar biasa, jenius, ratu dunia!” Dan kita sering merasa seperti ratu dunia, setidaknya untuk sementara waktu.
Sekarang, saya tidak punya banyak masalah dengan hal tersebut. Kebanyakan orang menghabiskan terlalu banyak waktu mengkritik diri mereka sendiri, belum lagi dikritik oleh orang lain, dan bisa menggunakan beberapa pujian tambahan untuk diri sendiri. Makin banyak dan meriah, sejauh yang saya khawatirkan, simpanlah hanya untuk diri sendiri sehingga Anda tidak mengasingkan orang lain.
Tidak, masalahnya bukan ketika proyek kita mengalami kesuksesan; masalahnya ketika proyek-proyek tersebut gagal. Kemudian hal sebaliknya terjadi, dan kita tidak hanya mengatakan kepada diri sendiri, “Sebal. Saya kira saya harus melakukannya dengan lebih baik lagi lain kali”, tapi, “Aku gagal. Aku bodoh, tidak berkomitmen, pecundang.” Pikiran negatif tersebut, Anda tahu, adalah pikiran yang merusak.
Seperti yang dikatakan Steven Pressfield dalam The War of Art, “Perlawanan [istilah Pressfield untuk fenomena yang mirip dengan penundaan] tahu bahwa komposer amatir tidak akan pernah menulis simfoninya karena ia terlalu terobsesi dengan keberhasilannya dan terlalu takut pada kegagalannya. Para amatir melakukannya terlalu serius yang mana justru melumpuhkannya.”
Banyak penunda, pada kenyataannya, mengalami hal yang bahkan lebih buruk: mereka merasa nyaman untuk mengakui kegagalan mereka, tapi tidak untuk keberhasilan mereka. Jadi, kesuksesan adalah karena keberuntungan atau beberapa faktor eksternal lainnya, sedangkan kegagalan adalah karena keterbatasan atau ketidakmampuan aktivis itu sendiri. Dapatkah Anda bayangkan sikap yang lebih mematikan lagi?
Yang menarik, sebagian besar anak-anak tidak memiliki masalah ini. Seorang anak yang bangunan menara legonya runtuh akan berteriak, “Menaranya runtuh!” bukan, “Aku gagal!” Dia tidak mungkin mengubah kegagalan tersebut menjadi kegagalannya, setidaknya sampai ia tumbuh dan belajar beberapa pelajaran destruktif dalam masyarakat. Andaipun demikian, ia cenderung menyalahkan orang lain atau bahkan legonya sendiri; itulah sebabnya kekecewaannya cenderung hanya bersifat sementara, dan dia bisa kembali bahagia dan percaya diri untuk membangun sesuatu dengan legonya lagi esok harinya.
Pada titik tertentu, kita semua harus belajar untuk bertanggung jawab atas kegagalan kita dan melihat secara obyektif pada keterbatasan pribadi kita. Anak-anak yang dibesarkan dengan kebaikan dan wawasan tumbuh menjadi orang dewasa yang tangguh yang bisa melakukannya tanpa menghakimi diri mereka sendiri secara kasar. Meski demikian, banyak dari kita yang tidak dibesarkan dengan begitu baik, dan sebagai hasilnya tidak dapat menahan diri dari kritik tajam terhadap diri sendiri. Hal ini membuat kita takut bahkan pada kemungkinan kegagalan, dan dengan demikian kita tidak dapat mengambil risiko yang sesuai. Akibatnya kita tetap menjadi orang yang kaku:
	Kita tidak meninggalkan pekerjaan yang buruk dengan harapan untuk menemukan yang lebih baik.

Kita tidak meninggalkan hubungan yang buruk dengan harapan untuk menemukan yang lebih baik.
Kita tidak mengambil proyek-proyek yang ambisius.
Kita tidak pindah ke tempat yang baru, lebih menarik dan menyegarkan.
Kita tidak menyimpang sekecil apa pun dari kebiasaan kita yang telah mendarah daging.
Kita tidak mencoba untuk mengalahkan masalah penundaan kita.
Singkatnya, kita tetap terjebak dalam rutinitas kita.
Dan kita biasanya tidak mengatakan kepada diri sendiri kita terjebak dalam rutinitas. Sebaliknya, kita biasanya mengatakan kepada diri sendiri bahwa kita benar-benar berusaha sangat keras untuk meninggalkan pekerjaan, hubungan, dll. Kita hanya tidak melakukannya dengan sangat baik atau kita tidak pernah mencoba untuk berusaha.
Semua ini berlaku dua kali lipat untuk penunda yang, seperti yang akan segera Anda pelajari, memiliki sifat perfeksionis, negativis, kecenderungan hipersensitif dan kepanikan yang membuat mereka (1) mendefinisikan kegagalan dengan sangat luas, dan (2) mengalaminya dengan sangat kasar. Banyak penunda, pada kenyataannya, menumpuk permasalahan emosionalnya sehingga hampir mustahil bagi mereka untuk tidak gagal, dan tidak akan hancur ketika mereka melakukannya.
Takut Sukses
Takut gagal adalah konsep intuitif; tak seorang pun ingin gagal. Tapi bagaimana dengan rasa takut terhadap kesuksesan? Bagaimana seseorang bisa takut sukses?
Pertimbangkan ini: kegagalan, setidaknya, biasanya punya kelebihan untuk mengembalikan kita ke tempat di mana kita memulainya. Kesuksesan, sebaliknya, selalu membawa kita ke tempat baru dan asing. Dan itu menakutkan.
Selain itu, tempat baru tersebut cenderung lebih sibuk, lebih susah, lebih sulit, lebih membingungkan dan kurang nyaman daripada tempat yang kita tinggalkan.
	Sukses dalam menjalankan kampanye dan Anda akan berakhir dengan seperangkat kewajiban yang baru, termasuk berinteraksi dengan orang-orang baru. Selain itu, sementara beberapa orang tersebut mungkin sangat mengagumkan, orang-orang lainnya mungkin akan sangat menuntut atau eksploitatif.

Sukses mendapatkan pekerjaan baru dan Anda harus menguasai seperangkat hubungan, informasi, dan keterampilan baru.
Sukses dalam mencari hubungan yang baru dan Anda mempertaruhkan hati Anda di dalamnya.
Sukses juga selalu beriringan dengan kemungkinan baru bagi kegagalan. Tak ada jaminan, pada akhirnya, bahwa Anda akan menang melawan tantangan baru Anda, dan Anda bisa jatuh tersungkur. Seperti yang Saul Alinsky tuliskan dalam Rules for Radicals, “Di dunia seperti itu, solusi dari tiap masalah pasti menciptakan permasalahan yang baru.”
Kesuksesan juga menempatkan Anda di kobaran api. Menjalankan kampanye besar, menarik banyak publikasi yang positif dan meningkatkan profil kasus yang Anda tangani di dalam masyarakat, dan oposisi Anda pasti akan mengincar Anda. Meski serangan tersebut akan menjadi tanda yang jelas dari kesuksesan Anda, pengalaman tersebut mungkin tidak akan menyenangkan.
Akhirnya, dan mungkin yang paling sulit untuk dihadapi, adalah fenomena yang saya bahas dalam Bagian II Bab 17: keberhasilan Anda dapat memicu kebencian dan bahkan permusuhan dari keluarga dan teman-teman yang tidak mendukung tujuan Anda, atau yang tetap terjebak dalam rutinitas mereka. Jangan remehkan konsekuensi dari keberhasilan ini; keterasingan dari orang-orang tercinta adalah hal yang umum dan sering kali sangat menyakitkan.
Sukses, dengan kata lain, adalah tekanan, dan kadang-kadang tekanan yang sangat besar. Anak-anak yang dibesarkan dengan kebaikan dan wawasan menjadi orang dewasa yang tangguh, yang dapat mengelola stres ini, tapi banyak dari kita tidak dibesarkan demikian, dan tidak bisa mengelolanya. Kita bahkan tidak berusaha untuk sukses.
Jika kesuksesan sangat berisiko dan penuh tekanan, mengapa repot-repot mengejarnya? Dalam On Becoming a Novelist, John Gardner berkata: “Tidak ada yang lebih sulit daripada menjadi seorang novelis sejati, kecuali jika itu adalah yang semua orang inginkan; dalam hal ini, meski menjadi seorang novelis yang sesungguhnya itu sulit, segala sesuatu yang lain lebih sulit lagi.” Hal yang sama berlaku bagi aktivis dan pemimpi ambisius lainnya.
Pada tingkat yang lebih operasional, sukses juga membawa manfaat tersendiri. Tidak hanya hadiah uang, meski cenderung sedikit bagi para aktivis, tetapi juga secara sosial dan spiritual. Tentu, kehidupan baru Anda yang sukses akan lebih sibuk dan stres daripada yang lama, tetapi juga akan lebih kaya (setidaknya dalam pengertian nonmoneter), lebih menarik dan memuaskan. Teman-teman dan kolega baru Anda tidak hanya akan mendukung Anda melalui masa penuh tekanan, tapi juga mendorong Anda meraih kesuksesan dan aktualisasi diri yang lebih tinggi dan besar.
Tidak Ada yang Dinamakan dengan Kegagalan dan Kesuksesan Mutlak
Beberapa tahun yang lalu, selama booming teknologi tingkat tinggi pada akhir 1990-an, saya memulai bisnis teknologi mutakhir tersebut di mana, selama tiga tahun, saya menghabiskan tiap sen yang telah saya kumpulkan. Hal ini mencerminkan pukulan berat untuk keuangan keluarga saya. Namun, bisnis tersebut tidak pernah meroket dan, sekarang, saya dapat melihat bahwa bisnis itu tidak pernah meroket karena kesalahan yang saya buat.
Apakah bisnis tersebut merupakan kegagalan?
Pada saat itu pasti terasa demikian. Ketika kehabisan uang dan saya harus melakukan sebuah pekerjaan, saya sangat tertekan; dan siapa yang bisa menyalahkan saya? Beberapa bulan sebelumnya saya telah membayangkan diri sebagai dewa ekonomi baru. Pada akhirnya saya hanya bekerja sebagai seorang pelatih bisnis di agen nirlaba.
Tapi coba tebak? Pekerjaan saya sebagai pelatih ternyata merupakan salah satu pengalaman terbaik dalam hidup saya, dan nyatanya hal itu mengubah hidup saya menjadi lebih baik dalam segala hal. Saya ternyata lebih baik dalam bidang pelatihan daripada di sebagian besar bidang yang telah saya kerjakan untuk mencari nafkah, dan saya akhirnya diberikan kehormatan untuk bertemu dengan beberapa orang yang paling menakjubkan dan inspiratif yang pernah saya tahu melalui pelatihan saya. Juga, sebagai hasil dari membantu orang lain mengatasi masalah dan kendala sehari-harinya, saya mendapati diri mengalami periode pertumbuhan dan pembelajaran pribadi yang cepat. Dan akhirnya di kelas saya, kabar gembiranya, seperti di dalam The Lifelong Aktivis ini, saya mampu mengubah “kegagalan”  bisnis saya,  bersama “kesuksesan” bisnis sebelumnya, menjadi sesuatu yang berguna bagi saya dan bagi siswa-siswa saya.
Akhirnya, pengalaman saya sebagai pelatih membawa saya untuk mendapatkan kontrak ini, buku pertama saya, yaitu memenuhi impian seumur hidup.
Jadi, apakah bisnis saya gagal? Hanya dalam arti sempit.
Steven Pressfield menceritakan kisah menakjubkan tentang “kegagalan” dalam The War of Art. Setelah tujuh belas tahun mencoba masuk ke industri perfilman, ia akhirnya memproduksi skenario untuk sebuah film berjudul King Kong Lives. (Jika Anda belum pernah mendengarnya, Anda mungkin bisa menebak kelanjutan ceritanya). “Kami yakin ini akan menjadi blockbuster,” ia berkata; ia dan rekan-rekannya mengatur sebuah pesta mewah setelah penayangan perdananya.
Nah, tidak ada yang datang ke penayangan perdana atau pesta tersebut, dan hari berikutnya, muncul ulasan yang pedas. Pressfield menulis: “Aku hancur. Di sinilah saya berada, berusia empat puluh dua tahun, duda, tidak punya anak, meninggalkan semua angan manusia normal untuk mengejar impian menjadi seorang penulis. ... Aku adalah seorang pecundang, orang yang palsu, hidupku tidak berharga, dan begitu juga aku” (terdengar familiar?). Namun, ia cepat diluruskan kembali oleh seorang teman yang bijaksana, yang mengatakan, “Berbahagialah. Kau berada di tempat yang kau inginkan, kan? Jadi, kau mendapat beberapa pukulan. Itulah harga untuk berada di dalam arena dan tidak hanya mengamati dari luar. Berhentilah mengeluh dan bersyukurlah.”
Pesan moral dari cerita Pressfield, dan saya sendiri, adalah bahwa tidak ada hal yang dinamakan sebagai keberhasilan mutlak atau kegagalan mutlak, dan kadang-kadang, kita bahkan tidak bisa membedakan keduanya! Tiap pengalaman, termasuk bisnis saya dan King Kong Lives, adalah campuran dari berbagai macam hal (sekarang Anda tahu mengapa saya sering menempatkan kata-kata “gagal” dan “sukses” dalam tanda kutip dalam buku ini). Tentu saja, kesuksesan lebih baik daripada kegagalan, tetapi sebagian besar keberhasilan mengandung beberapa unsur kompromi atau kegagalan, dan sebagian besar kegagalan mengandung beberapa unsur keberhasilan, bahkan jika unsur tersebut mungkin tidak tampak seketika. Jadi batas antara keduanya hampir tidak sejelas seperti apa yang orang pikirkan.
Jangan Menyesal
Dalam pelatihan, saya sering bertemu dengan orang yang menderita rasa malu yang mendalam untuk beberapa, atau banyak, dari tindakan masa lalu yang mereka lakukan. Kadang-kadang, “dosa” tersebut berupa putus kuliah, sementara di lain waktu dosa tersebut berupa tetap menjalani hubungan yang kasar, menghabiskan usia dua puluhannya untuk  mabuk, atau telah melakukan suatu (atau banyak) kejahatan. Sering kali, dosa tersebut berupa sesuatu yang orang lain lihat sebagai hal yang relatif remeh, atau bahkan bukan merupakan dosa sama sekali; seperti: mahasiswa saya yang harus berhenti melakukan pekerjaan sukarela di gereja ketika anaknya jatuh sakit (percaya atau tidak, dia sangat malu tentang hal ini). Banyak orang dipenuhi dengan rasa malu atas hal-hal yang mereka lakukan pada masa lalu ketika mereka remaja atau bahkan lebih muda lagi, atau atas hal-hal yang dilakukan orang lain kepada mereka.
Sebagian besar orang berbagi satu kesamaan: rasa malu dan penyesalan mereka menjadikan mereka kaku dan tidak mampu membuat kemajuan untuk tujuan mereka.
Rasa malu dan sesal merupakan emosi yang beracun dan tidak berguna. Satu-satunya reaksi yang tepat terhadap kesalahan Anda adalah untuk belajar darinya, berusaha untuk memastikan bahwa Anda tidak akan mengulanginya, memperbaiki kesalahan yang pernah Anda buat, apa pun itu,  kepada orang-orang yang telah Anda sakiti, dan melanjutkan hidup. Ada lagi, tiap penyesalan, atau pun rasa malu, tidak mengubah apa-apa dan pada kenyataannya dapat menyebabkan perilaku penundaan yang merusak. Tentu, saya bisa memilih untuk berkutat pada banyak kesalahan yang saya buat dalam bisnis saya, belum lagi semua uang saya yang hilang dan peluang yang saya kejar hingga saya menelantarkan keluarga saya. Tapi apa yang sebenarnya akan menyelesaikan hal itu? (sebuah pertanyaan nonretoris; pikirkan tentang hal ini). Begitu pelajaran yang relevan dipelajari, dan Anda telah membuat perubahan sebaik yang Anda bisa, sekarang saatnya melanjutkan hidup.
Istilah kegagalan dan keberhasilan adalah petunjuk yang menyesatkan. Nikmatilah kesuksesan pada saat itu terjadi; belajarlah dari kegagalan ketika itu terjadi pula, dan selalu coba untuk menemukan unsur keberhasilan dalam kegagalan. Tapi dalam tiap kasus, apakah Anda berhasil atau gagal, tugas Anda adalah untuk selalu berpegang pada misi Anda dan bergerak cepat ke langkah berikutnya.
Latihan
Menemukan Kesuksesan dalam Kegagalan
Periksalah kembali beberapa “kegagalan” terburuk Anda yang paling memalukan dan lihat apakah Anda dapat menemukan keberhasilan yang tersembunyi di dalamnya (petunjuk: bahkan “kegagalan” terburuk sekalipun berguna sebagai pengalaman belajar). Berilah diri Anda pujian untuk kesuksesan itu; Anda mendapatkannya dengan cara yang tidak mudah. Dan berhentilah berkutat dengan kegagalan; Anda mungkin sudah cukup melakukannya seumur hidup.

12. Satu Pendapat Lagi tentang Rasa Takut
Dalam pengalaman saya, banyak orang, terutama pria, merasa malu terhadap rasa takutnya. Mereka melihat ketakutan sebagai hal yang memalukan dan sebagai tanda kelemahan.
Saya tidak setuju. Sebagai manusia, kita merupakan objek kematian, penyakit, kekecewaan, luka, kehilangan, patah hati, bencana alam dan bencana buatan manusia, di antara banyak derita lainnya. Rasa takut, dalam pandangan saya, adalah respon yang sepenuhnya masuk akal dan dapat dipahami untuk menghadapi kenyataan tersebut.
Lalu ada banyak kesulitan, risiko dan penolakan dalam kehidupan aktivis. Ini memberi Anda lebih banyak alasan, dalam pandangan saya, untuk merasa takut. Dengan kata lain, untuk memparafrasekan sindiran kuno aktivis mengenai reaksi terhadap hal-hal tersebut, “Jika Anda tidak takut, maka Anda belum memperhatikan.”
Jadi berhentilah menyalahkan diri sendiri karena rasa takut Anda dan mulailah bertanya pada diri sendiri pertanyaan ini sebagai gantinya: Bagaimana seharusnya saya bereaksi terhadap rasa takut saya?
Steven Pressfield menceritakan bagaimana aktor Henry Fonda menderita demam panggung ekstrim selama kariernya yang panjang. Bahkan, ia merasa sangat gugup sebelum tiap pertunjukan panggung dan pemutaran filmnya sampai-sampai ia muntah. Itulah cerita tentang muntah selama empat puluh tahun.
Dan tiap kali setelah muntah, ia lanjut untuk memberikan penampilannya.
Tanggapan yang tepat untuk rasa takut adalah untuk tidak membiarkan hal itu melumpuhkan Anda, dan tidak membuang-buang waktu menyalahkan diri sendiri untuk hal itu, tapi untuk terus bergerak maju, tak peduli seberapa lambat.
Latihan
Mengalami Rasa Takut Tanpa Malu
Pilihlah tiga tugas yang telah Anda tunda-tunda, dan untuk masing-masing tugas, tuliskan daftar konsekuensi negatif untuk menyelesaikannya. Jika, misalnya, Anda telah menunda-nunda untuk mengunjungi dokter, daftar tersebut dapat mencakup “Hal ini akan menghabiskan biaya sebesar $100”, “Dia akan menyuntik saya”, dan “Dia mungkin menemukan sesuatu yang tidak beres”.
Luangkan waktu Anda untuk latihan ini, dan Anda mungkin akan menghasilkan daftar negatif yang panjang untuk tiap tugas Anda. Dua hal mungkin akan terjadi:
	Anda mungkin mendapati diri Anda menjadi lebih memahami dan memaafkan diri terhadap penundaan Anda (“Tidak heran saya tetap menundanya!”). Ini adalah respon yang jauh lebih baik daripada mengkritik atau menyalahkan diri sendiri.

Dengan menuliskan hal-hal negatif, Anda mungkin menjinakkannya, sehingga hal-hal tersebut tampak kurang menakutkan. Anda bahkan mungkin merasa termotivasi untuk terus maju dan melakukan tugas tersebut (jika itu yang terjadi, lanjutkan!). Tapi jangan merasa buruk jika Anda tak mendapatkan motivasi itu, atau jika motivasi itu cepat hilang dan Anda kembali ke perasaan terjebak lagi.
Apapun yang Anda lakukan, jangan menjatuhkan diri Anda karena memiliki ketakutan dan kecemasan. Tiap orang memilikinya, termasuk orang-orang yang sangat sukses yang sering, secara sadar atau tidak, mengembangkan keterampilan dan strategi untuk mengatasinya. Itulah yang akan Anda pelajari dan selanjutnya Anda  lakukan dalam The Lifelong Aktivist bagian ini.

13. Ketakutan Menghambat Kesuksesan
Relatif sedikit orang, ketika mereka menunda-nunda, berpikir, “Tunggu, itu dia! Aku menunda-nunda sebagai gejala dari rasa takut akan kegagalan”, atau “Aku menunda-nunda sebagai gejala rasa takutku akan kesuksesan”. Itu karena ketakutan kita cenderung tetap terkubur di alam bawah sadar kita, yang bekerja dengan mendorong kita menuju perilaku “melindungi” yang membawa kita secara fisik atau mental menjauh dari situasi yang membuat kita takut. Jadi:
	seseorang yang takut terhadap keintiman mungkin akan tetap memulai pertengkaran dengan pacarnya, sampai hubungan berakhir dan dia tidak lagi harus khawatir apabila hubungannya menjadi terlalu dekat;

seseorang yang takut terhadap tantangan, bahwa informasi dan ide-ide  baru dapat hadir dalam cara berpikirnya, dapat menutup dirinya dari sumber-sumber informasi baru, sehingga dapat memastikan bahwa pandangannya tersebut tidak akan pernah mendapat tantangan; dan,
seseorang yang takut terhadap kegagalan atau keberhasilan mungkin tetap menunda-nunda atau mengacaukan pekerjaannya, sehingga tak ada pertanyaan tentang kemajuannya.
Saya menyebut perilaku yang berbasis rasa takut, yang menghentikan perilaku keseharian Anda, yang menyebabkan penundaan dapat dimasukkan ke dalam tiga kategori “hambatan”.
	Tiga Besar Hambatan adalah hambatan yang berbasis pada rasa takut: Perfeksionisme, Negativitas, dan Hipersensitivitas. Hal-hal tersebut sangat umum di kalangan penunda, dan saya membahasnya secara terpisah dalam Bab 15 sampai 18.

Selain itu, ada Hambatan Logistik, yang mungkin memiliki beberapa komponen rasa takut di dalamnya, tetapi yang juga sering disebabkan oleh ketidaktahuan atau kebiasaan buruk yang sederhana. Sebagai contoh:
	kurang jelasnya Misi;
kurangnya Manajemen Waktu;
kurangnya persiapan, keterampilan, dan/atau fasilitas; serta
kurangnya mentor atau pendukung lainnya.
Hambatan Logistik tanpa komponen rasa takut yang besar biasanya dapat dengan mudah ditangani. Solusi yang umum meliputi: melakukan Manajemen Misi dan Manajemen Waktu, pengorganisasian kantor Anda, mengambil kursus pada subjek yang harus Anda kuasai, dan melakukan konsultasi rutin dengan mentor.
Namun, jika Anda mengalami kesulitan mengadopsi solusi untuk Hambatan Logistik Anda, jika Anda tampaknya kurang kemauan untuk mengatasinya, tak peduli seberapa keras Anda mencoba, maka masalah penundaan Anda mungkin tidak memiliki komponen rasa takut yang mendasarinya. Anda harus berurusan terlebih dulu dengan hal tersebut, dengan menggunakan teknik yang dijelaskan dalam sisa dari The Lifelong Aktivist bagian ini, sebelum Anda dapat melanjutkan untuk “memperbaiki” permasalahan yang lebih dangkal.
Akhirnya, kita memiliki apa yang saya sebut sebagai Hambatan Situasional, yang melibatkan orang lain atau keadaan di luar kendali penuh Anda. Pekerjaan berat di siang hari dan pasangan yang tidak mendukung adalah Hambatan Situasional. Begitu pula masalah kesehatan yang serius atau cacat. Hambatan Situasional sering kali merupakan hambatan yang paling sulit untuk diatasi. Kebanyakan memiliki komponen rasa takut yang kuat, yang harus ditangani sebelum aspek yang lebih dangkal dari hambatan tersebut dapat diatasi. Tapi begitu Anda bisa melewatinya, Anda masih harus berurusan dengan beberapa keadaan yang sangat sulit.
Selain tiga kategori hambatan tersebut, kita juga memiliki Rasa Panik: sejatinya bukanlah halangan, tetapi merupakan pemicu hambatan yang dapat mengubah kerikil menjadi batu besar. Saya membahasnya dalam Bab 19.

14. Hal Terpenting yang Harus Anda Ketahui tentang Hambatan Anda
Yang paling penting yang perlu Anda ketahui tentang hambatan Anda adalah bahwa hambatan-hambatan tersebut semuanya dapat diatasi.
Mengerti? Bukan beberapa atau sebagian besar: tapi semuanya.
Tak peduli siapa Anda, bagaimana Anda dibesarkan, apa ras atau kebangsaan atau jenis kelamin Anda atau berapa banyak uang yang Anda miliki. Semua hambatan Anda dapat diatasi.
Mengatasi hambatan mungkin tidak mudah, mungkin tidak menyenangkan. Mungkin butuh waktu berbulan-bulan, bertahun-tahun atau bahkan puluhan tahun. Mungkin menghabiskan lebih banyak uang daripada yang Anda dapat bayangkan. Tapi itu bisa dilakukan.
Perfeksionisme, Negativitas, dan Hipersensitivitas Anda dapat diatasi.
Hambatan Logistik Anda: kurangnya persiapan, informasi, dukungan, dapat diatasi.
Hambatan Situasional Anda: pekerjaan yang buruk, hubungan yang buruk, cacat atau penyakit kronis, dapat diatasi, setidaknya sebagian.
Saya akan mengatakannya lagi: SEMUA hambatan Anda dapat diatasi.
Dengan “diatasi,” maksud saya adalah dihilangkan, dikurangi atau dikompensasikan. Anda mungkin harus hidup dalam kondisi cacat, atau telah mengalami kehilangan yang mendalam yang rasa sakitnya tidak akan pernah hilang sepenuhnya. Tapi Anda masih dapat berusaha untuk setidaknya meminimalkan efek negatif dari kemalangan tersebut demi kesuksesan Anda di masa depan. Salah satu pahlawan saya dalam hal ini adalah Christopher Reeve, aktor yang lumpuh dari leher ke bawah dalam kecelakaan menunggang kuda. Mencoba bunuh diri segera setelah kecelakaan tersebut, dan kemudian bahkan tidak mampu bernapas tanpa bantuan respirator mekanik, ia bangkit menjadi seorang aktivis terkenal dan penulis yang memberikan harapan dan inspirasi bagi jutaan orang di seluruh dunia.
Memang, Reeve adalah seorang bintang film, jadi dia punya keuntungan tertentu. Bagaimana dengan Victor Frankl, seorang dokter nonselebriti biasa, yang dipenjarakan di Auschwitz dan kamp-kamp konsentrasi lainnya selama Perang Dunia II? Ia menulis sebuah buku laris tentang pengalamannya, Man Search for Meaning, di mana ia melaporkan bahwa, bahkan di kamp-kamp konsentrasi “memungkinkan untuk memperdalam kehidupan rohani.” Intensifikasi kehidupan batin membantu tawanan menemukan perlindungan dari kehampaan, kesedihan, dan kemiskinan spiritual atas keberadaannya. “Dalam salah satu adegan yang luar biasa, Frankl menggambarkan bagaimana, di tengah-tengah paksaan barisan malam hari yang menakutkan, ia teringat kenangan mengenai istrinya, yang sudah tidak ia jumpai lagi selama bertahun-tahun, dan bagaimana ingata tersebut membawakannya kedamaian.
“Aku mengerti bagaimana seorang manusia yang tak punya apa pun yang tersisa di dunia ini masih mungkin mengetahui arti kebahagiaan, baik itu hanya untuk sesaat, dalam perenungan tentang orang tercinta. Dalam kesedihan yang mendalam, ketika seorang manusia tak dapat mengekspresikan dirinya dengan tindakan yang positif, ketika satu-satunya prestasi hanyalah dengan bertahan sebaik mungkin dalam penderitaan, dengan cara terhormat, melalui kontemplasi pada gambaran mengenai seseorang yang dikasihinya untuk mencapai kepuasan.”
Frankl mungkin saja bukan orang yang luar biasa, tetapi kita semua dapat belajar dari pengalamannya bahwa, terlepas dari keadaan eksternal, kita masih bisa mengelola sebagian besar kontrol atas pikiran kita dan menggerakkannya ke arah yang positif; dan bahwa, setelah Anda melakukannya, bahkan hambatan yang paling mengerikan untuk meraih kesuksesan sekalipun (atau, untuk hidup itu sendiri, dalam kasus Frankl) menjadi jauh lebih mudah untuk dikelola.
Apakah saya mengatakan bahwa semua hambatan Anda bisa diatasi? Apa yang sebenarnya saya maksudkan adalah: semua hambatan Anda harus diatasi. Karena adakah pilihan lain yang benar-benar Anda miliki? Gagal mengatasi hambatan mengarah kepada kehidupan yang pahit dan menyia-nyiakan potensi.
Proses mengatasi hambatan adalah inti dari perjalanan hidup manusia. Jika Anda telah menunda-nunda dalam waktu yang lama, Anda mungkin telah kehilangan motivasi dan kekuatan, bakat dan kebajikan. Setelah Anda berhenti menghindari hambatan Anda dan mulai berusaha untuk mengatasinya, Anda akan mendapatkan kembali sifat-sifat positif dan juga mungkin akan menemukan beberapa sifat positif yang baru. Proses restorasi dan pertumbuhan ini, yang secara kebetulan sering belangsung cukup cepat setelah Anda berhenti meratapi masalah dan benar-benar mulai berusaha untuk memecahkan masalah, adalah salah satu pengalaman hidup yang paling mengagumkan dan menyenangkan.
Ingat: semua hambatan Anda harus diatasi.
Non-Hambatan
Sering kali, siswa saya menyampaikan pendapat sebagai berikut untuk menjelaskan ketidakmampuan mereka meraih kesuksesan:
	Seseorang yang ingin melakukan aktivisme penuh waktu mengatakan dia tidak bisa melakukannya karena tidak punya cukup uang.
	Yang lain mengatakan dia tidak bisa melakukannya karena tidak punya alat transportasi.

Akhirnya, orang yang lainnya mengatakan dia begitu sibuk menjalankan pekerjaan rumah tangganya dan mengawasi anak-anaknya sehingga tidak punya waktu.
Coba tebak: tidak punya sesuatu yang Anda butuhkan untuk meraih kesuksesan, seperti uang, alat transportasi atau waktu, tidaklah menjadi hambatan; hal-hal tersebut merupakan masalah, masalah yang dapat dipecahkan.
Jadi mulailah memecahkannya.
Ketika ditekan lebih jauh, salah satu siswa saya yang “tanpa” uang muncul dengan rencana untuk meminimalkan biaya hidupnya sehingga dia bisa hidup dengan gaji seorang aktivis. 
Mahasiswa saya yang “tanpa” alat transportasi teringat bahwa ada transportasi umum yang dapat menjangkau rute perjalanannya, seorang teman yang bisa meminjamkan mobil atau bahwa ia dapat menggunakan taksi sesekali tanpa menghabiskan tabungannya.
Dan mahasiswa saya yang “tanpa” waktu... Nah, dia harus membaca Bagian I dan II buku ini.
Dua hal yang perlu diperhatikan, dari contoh-contoh tersebut:
	Solusinya cukup sederhana. Solusi biasanya ini: begitu Anda berhenti meratap dan mulai memecahkan masalah. Ingat: fokus pada solusi, bukan masalah.

Banyak solusi, seperti yang teman-teman teknik saya katakan, adalah “sub-optimal”. Hanya sedikit orang yang mau mengubah gaya hidupnya atau berkomitmen untuk naik bus untuk menempuh perjalanan yang panjang tiap harinya. Tapi apa alternatifnya? Anda dapat duduk-duduk sambil berharap bahwa Anda akan menang lotre atau bahwa nenek Anda akan memberikan Mustang-nya, tapi seperti kata pepatah, harapan bukanlah sebuah strategi.
Kompromi dan pengorbanan di atas, pada kenyataannya, merupakan ciri-ciri yang dibuat oleh orang-orang ambisius di segala bidang untuk mencapai tujuan mereka. Semua orang di sekitar Anda, orang-orang yang membuatnya, dan tanpa banyak bicara, dengan harapan suatu hari dapat menjalani kehidupan yang lebih mengaktualisasi-diri. Perbedaan utama antara orang yang sukses dan yang tidak adalah bahwa golongan yang pertama sering memandang hambatan untuk kesuksesan sebagai ketidaknyamanan kecil atau tantangan yang menarik, sedangkan golongan yang kedua sering melihatnya sebagai hambatan yang besar dan tidak dapat diatasi.
Bagaimana Anda melihat hambatan dan keterbatasan Anda sendiri akan menentukan seberapa sukses Anda kelak. Ini klise, tapi benar: sikap Anda benar-benar akan menentukan posisi Anda.
Mitos yang Menyebabkan dan Mengijinkan Adanya Kegagalan
Serangkaian hambatan yang dihadapi aktivis adalah banyaknya mitos yang merendahkan diri dan merusak yang menyebabkan dan memperbolehkan adanya gangguan dan ketidakbahagiaan mereka (hanya seniman yang dapat menjalani hidup dengan lebih merendahkan diri dan tanpa kekuasaan). Misal:
	“Para aktivis harus serius dan fokus tiap saat.”

“Anda harus memutuskan semua hubungan dengan sumber-sumber borjuis Anda untuk meraih kesuksesan.”
“Tiap waktu dan energi yang tidak digunakan untuk menangani kasus terbuang sia-sia.”
“Jika saya tidak mengorbankan semua yang saya punya untuk apa yang saya perjuangkan, saya adalah aktivis yang buruk.”
“Jika saya bahagia, saya pasti adalah orang yang picik atau aktivis yang buruk.”
Jika Anda memercayai satu atau lebih mitos-mitos tersebut, keyakinan Anda mungkin menghalangi keberhasilan Anda sebagai seorang aktivis dan menghalangi kemampuan Anda untuk meraih kehidupan yang bahagia dan mengaktualisasi-diri. Cobalah untuk menuliskan pikiran dan perasaan Anda mengenai mitos tersebut; Anda mungkin akan menemukan bahwa mitos tersebut tidaklah dapat dikatakan sebagai analisis yang tidak memihak, obyektif, dan akurat.

15. Perfeksionisme
Rasa takut, seperti yang Anda ketahui sekarang, merupakan akar dari  banyak masalah penundaan. Rasa takut yang sering menjelma sebagai salah satu atau lebih dari Tiga Besar Hambatan: Perfeksionisme, Negativitas, dan Hipersensitivitas. Ketika saya meminta orang-orang di kelas saya untuk mengangkat tangan mereka jika mereka rentan terhadap salah satu perilaku disfungsional tersebut, hampir tiap tangan diacungkan. Sebaliknya, saya belum pernah bertemu seorang penunda yang tidak rentan terhadap setidaknya satu dari ketiga hambatan tersebut.
Mari kita bahas satu per satu, dimulai dari Perfeksionisme.
Perfeksionisme adalah perasaan bahwa hal yang kita lakukan atau buat tidak pernah cukup baik. Perfeksionis berpegang pada standar yang terlalu tinggi, dan kemudian, ketika mereka gagal untuk memenuhi standar tersebut, mereka menilai diri sendiri dengan keras. Mereka juga sering memaksakan perilaku tersebut kepada orang lain, menerapkan standar yang terlalu tinggi untuk mereka dan menilai mereka dengan keras ketika mereka “gagal.”
Berikut ini daftar kesalahan tertentu yang dilakukan perfeksionis dalam berpikir dan berperilaku.
	Mereka menolak untuk mengakui sifat-sifat inkremental penciptaan: bahwa hal itu terjadi secara bertahap dan bahwa pada tahap awal cenderung berat dan tidak memuaskan. Bahkan, mereka berpikir upaya awal mereka harus luar biasa. Mereka sering kali tidak memikirkannya secara sadar; pada akhirnya, sudut pandang ini tidak masuk akal, tapi secara tidak sadar atau setengah sadar mereka berpikir, “Draft pertama dari pemberitaan ini haruslah fantastis”.

Mereka meremehkan tingkat kesulitan proyek-proyeknya, misalnya, “Aku akan membuat beberapa panggilan dan menempel beberapa selebaran dan itu cukup untuk meramaikan acaraku.”
Mereka menetapkan tujuan yang terlalu tinggi atau mustahil, misalnya, “Aku akan menulis proposal hibah lima puluh halaman akhir pekan ini” meski faktanya mereka belum pernah menulis lebih dari sepuluh halaman dalam sehari dan mereka memiliki banyak kewajiban lainnya.
Sebagaimana disebutkan di atas, ketika perfeksionis gagal mencapai tujuannya yang mustahil, mereka sangat keras pada diri sendiri dan pada orang lain, misal, “Aku orang yang gagal, dan masyarakat ini bodoh.” (lihat juga, diskusi tentang Negativitas di bab berikutnya).
Mereka cenderung melihat hal-hal dalam kacamata “hitam dan putih”: kesuksesan murni atau kegagalan sepenuhnya. Mereka tidak mengerti bahwa melakukan separuh pekerjaan, atau bahkan sepersepuluh pekerjaan; jauh lebih baik daripada tidak melakukannya sama sekali. Pada akhirnya, bahkan jika Anda hanya mengerjakan sedikit pekerjaan tiap harinya, Anda akhirnya akan menyelesaikannya. Tapi jika Anda tidak melakukan pekerjaan Anda tiap hari, Anda tidak akan pernah menyelesaikannya. Secara emosional, jika tidak secara intelektual, perfeksionis tidak dapat membedakannya.
Perfeksionis, di atas semuanya, melihat pekerjaan sebagai semacam perjuangan epik. Mereka tidak cukup percaya ketika beberapa hal didapat dengan terlalu mudah. Karena itu, mereka sering melakukan hal-hal yang membuat pekerjaan mereka lebih keras, seperti meletakkan proyek mereka dalam bingkai yang monumental, menambahkan tugas-tugas yang tidak diperlukan ke dalam proyek, dan bereaksi secara berlebihan terhadap peristiwa baik ataupun buruk yang terjadi sepanjang hari kerja (lihat Bab 18, Hipersensitivitas, untuk pembahasan lebih lanjut tentang topik ini). Hasilnya, mereka sering berakhir berjuang sendirian di tiap langkahnya.
Faktanya adalah, karya aktivis seringkali monumental dan mendesak. Kegagalan untuk memenangi suara serikat buruh atau untuk mendesak pabrik untuk mengurangi emisi dapat menyebabkan penderitaan yang sesungguhnya. Kenyataan ini tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk kesempurnaan, karena perfeksionisme hampir tidak pernah memacu Anda untuk hasil yang lebih baik, tapi hanya akan menghalangi Anda. Dengan kata lain, makin mendesak tugas Anda, makin Anda harus bekerja untuk menghindari perfeksionisme dan sikap serta perilaku disfungsional lainnya.
Aktivisme adalah bidang yang serius, tapi keseriusan itu tidak boleh terlepas dari aturan “bekerja sambil bermain” yang dibahas dalam Bab 9. Upayakan untuk melangkah dengan bebas dan ringan di seputar kegiatan aktivisme Anda, untuk terjun ke dalamnya dan kembali keluar dari sana berdasarkan pada kemauan, dan menikmati untuk mengambil risiko di sekitarnya, menyadari bahwa beberapa risiko tersebut pasti akan menyebabkan kegagalan. Ya, akan ada tekanan; karir aktivis mungkin yang paling dipenuhi dengan tekanan dibandingkan yang lain; namun penting bahwa Anda tidak hanya belajar menangani stres dengan cara yang anggun, tapi juga mengakui bahwa pada saat tertentu, Anda membuat pilihan mengenai seberapa besar tekanan yang Anda rasakan.
Solusi
Perfeksionisme, Anda ingat, adalah respon disfungsional terhadap rasa takut. Maka, solusinya, mengganti pikiran dan perilaku disfungsional dengan pikiran dan perilaku yang fungsional. Sebagai contoh:
Bagaimana Anda mengubah pikiran Anda? Tidak ada teknik khusus, Anda hanya harus membiarkan pikiran-pikiran perfeksionis lama Anda dan dengan sadar mengganti pikiran-pikiran tersebut dengan yang lebih fungsional. Pada awalnya ini mungkin tampak konyol atau dibuat-buat, dan Anda mungkin akan selalu lupa untuk melakukannya; tapi teruslah mencoba dan akhirnya Anda akan melihat bahwa:
	Mengganti pemikiran perfeksionis dengan nonperfeksionis terasa baik, dan tidak menyakiti siapa pun.

Makin banyak Anda berlatih, makin otomatis proses itu akan menjadi (Anda akan lebih jarang lupa).
Anda bisa memulai melakukan ini sekarang. Jangan tentukan tujuan sendiri terlalu tinggi seperti “Aku akan mengejar tiap pemikiran perfeksionis”, dan jangan mencaci-maki diri dengan kasar ketika Anda tergelincir. Ini adalah masalah yang ingin Anda pecahkan! Cobalah sedikit demi sedikit, dan tiap kali Anda berhasil mengganti pemikiran perfeksionis dengan pemikiran yang fungsional, berikan selamat kepada diri sendiri. Segera, pergantian akan terjadi begitu sering, sehingga secara otomatis bahkan Anda tidak akan menyadarinya. Dan, akhirnya, pikiran Anda secara umum akan menjadi kurang perfeksionis, sehingga Anda tidak perlu melakukan banyak penggantian sama sekali.

16. Negativitas
Latihan
KENALI KEKUATAN ANDA
Sebelum membaca bab ini, gunakanlah beberapa menit untuk melakukan latihan awal berikut: Pada selembar kertas, buatlah daftar yang berisi kekuatan, keterampilan, bakat, dan sifat-sifat positif lain yang Anda gunakan dalam aktivisme Anda. Hal tersebut bisa berupa apa saja, mulai dari yang tampak biasa tapi dipandang remeh seperti “Saya selalu tepat waktu”, yang pragmatis seperti “Saya pintar soal komputer” hingga yang terdengar lebih mengesankan seperti “Aku adalah visioner sosial,” atau apa pun. Jangan merasa malu; buatlah daftar sepanjang mungkin yang Anda bisa. Anda tak perlu menunjukkannya kepada siapa pun. Letakkan daftar tersebut di dekat Anda saat membaca bab ini; saya akan segera membahasnya.
Katakanlah Anda seorang aktivis “perdagangan yang adil” yang ingin menyelenggarakan acara film dan diskusi di perpustakaan setempat. Anda lalu memesan ruangan, menghubungi surat kabar, menempelkan poster di seluruh kota, dan menelepon semua orang yang Anda kenal.
Pokok persoalan diskusi tersebut sangat tepat untuk dibahas saat itu sehingga Anda yakin akan banyak peserta yang datang. Namun, ketika acara dimulai, hanya ada segelintir orang yang muncul: salah satunya adalah proyeksionis dan dua orang yang lain adalah teman sekamar Anda.
Ada dua hal yang biasa dilakukan untuk bereaksi terhadap situasi yang mengecewakan seperti ini. Berikut adalah salah satunya:
Benar-benar bencana. Saya seperti pecundang saja. Selalu kacau. Saya bahkan tidak tahu mengapa mesti repot-repot berusaha. Dan kota ini penuh orang-orang tolol. Ide bodoh untuk mencoba mengajarkan mereka apa pun. Mereka tidak mengerti. Saya merasa seperti sampah. Saya tidak tahan. Saya akan membeli seliter es krim, menyewa film jelek, dan bermalas-malasan di tempat tidur.
Dan ini yang lain:
Celaka, mengecewakan sekali. Saya sudah bekerja keras untuk ini, tapi pasti saya telah melakukan sesuatu yang salah. Oh, baik, saya sudah kehilangan waktu, dan agak malu di depan staf perpustakaan dan teman sekamar saya, tapi tidak ada salahnya dilakukan. Bahkan, dua orang asing yang muncul di menit terakhir ternyata tahu banyak hal dan tampak termotivasi untuk bekerja dengan kami di masa depan! Itu adalah hasil yang sangat bagus.
Malam ini, saya akan istirahat. Meski acara ini ternyata tidak seperti yang saya harapkan, saya sudah melakukan yang terbaik. Saya merasa agak rendah, jadi saya akan melakukan sesuatu yang baik untuk diri saya sendiri. Saya tahu! Saya akan menelepon teman saya Sam, menjelaskan situasi ini, dan mengajaknya pergi keluar untuk makan malam dan menonton film. Dan besok saya akan menelepon Karen; dia membuat acara yang dihadiri banyak orang di kota sebelah. Saya akan bertanya apa yang dia lakukan dan yang tidak saya lakukan. Jika saya melakukan apa yang dia katakan, acara bulan depan pasti akan dihadiri oleh jauh lebih banyak orang.
Dugaan saya, jika Anda orang yang suka menunda-nunda, maka monolog pertama tampak jauh lebih familiar daripada yang kedua. Jika demikian, Anda punya kebiasaan berpikiran negatif.
Negativis atau orang-orang yang suka berpikir negatif, adalah orang-orang yang “condong ke hal-hal negatif”. Itu berarti mereka cenderung melihat diri, prestasi, serta semua orang dan segala sesuatu di sekitar mereka, dengan kurang baik, atau bahkan lebih buruk, dibandingkan dengan kenyataannya.
Negativitas adalah masalah serius bagi siapa pun, terutama bagi para aktivis, karena dua alasan. Pertama, aktivis senantiasa menghadapi hal-hal yang negatif di dunia, dan sangat mudah membesarkan hal-hal negatif tersebut, terutama ketika Anda tengah berjuang keras. Todd Gitlin sudah memberikan peringatan mengenai kecenderungan ini: “Hanya karena Anda membiarkan sisi gelap dunia ke dalam sistem saraf Anda, tak berarti bahwa Anda harus menyerah pada kegelapan, yang dalam hal apa pun tidak.”
Kedua, negativitas berlawanan dengan tanggung jawab utama Anda untuk melihat dunia secara objektif sehingga Anda dapat bertindak secara efektif. Dalam buku “Ethics into Action”, Peter Singer menyarankan kepada para aktivis, “Apa pun yang terjadi, tetaplah berhubungan dengan kenyataan.” Dan dalam buku “Rules for Radicals”, Saul Alinsky menyatakan bahwa tugas utama seorang aktivis adalah untuk “melihat dunia sebagaimana mestinya.”
Berikut ini dua kesalahan tertentu yang dibuat oleh negativis dalam berpikir dan berperilaku.
	Negativis tidak melihat orang-orang dan situasi secara objektif. Oleh karena itu, dia pasti akan membuat asumsi yang keliru, menarik kesimpulan yang tidak akurat, dan mengambil tindakan yang salah. Acara yang disusun berdasarkan asumsi yang salah biasanya akan gagal. Orang yang berpikir acaranya gagal karena dia adalah seorang “pecundang” yang tinggal di komunitas penuh “orang tolol” berarti telah menarik kesimpulan yang tidak akurat. Selain itu, aktivis yang buta terhadap keberhasilan langkahnya mungkin akan menjadi berkecil hati dan membuat orang lain merasakan hal yang sama tanpa alasan yang jelas.

Negativitas bersifat mengisolasi. Negativis sering percaya bahwa mereka adalah orang-orang yang “realistis,” “pragmatis,” atau “keras kepala,” tapi rekan-rekan dan mentor dengan pandangan yang sehat tentang dunia mengenali negativitas sebagaimana mestinya, yaitu sebagai sebuah tanda ketidakamanan kepada kekuatan yang melumpuhkan, dan melarikan diri dari hal itu. Ketika terjadi, hal tersebut memperkuat ketidakamanan sang negativis dan memperkuat kecenderungannya ke arah negatif dan isolasi, dan dengan sendirinya masalah menjadi makin besar.
Jelasnya, saya tidak berbicara tentang mengadopsi optimisme naif yang merupakan sikap yang terbaik dari semua sifat terburuk yang mungkin. Saya juga tidak berbicara tentang menghapus kemampuan kritis atau membuat eskpektasi yang rendah tentang diri Anda. Saya sedang berbicara tentang menjadi objektif atau, jika Anda lebih suka, tentang menjadi pengamat dan evaluator yang jujur tentang diri dan pekerjaan Anda, serta orang-orang di sekitar Anda dan masyarakat pada umumnya.

Pandangan Diri Seorang Negativis
Negativis cenderung paling keras kepada diri sendiri.
Sebagai pelatih, saya sering menyaksikan fenomena ini dari jarak dekat dan ini tidak pernah berhenti membuat saya heran. Orang-orang yang paling berbakat dan mengesankan pun sering memandang diri mereka sebagai orang yang gagal, dan membawa beban rasa malu tersebut ke manapun mereka pergi. Banyak siswa saya yang merendahkan diri mereka dengan cara yang besar atau kecil dan memandangnya sebagai hal yang biasa. Pembicaraan mereka dibumbui dengan ekspresi yang meremehkan prestasi mereka seperti, “Ini bukan hal yang besar,” atau “Saya tidak melakukannya sebanyak itu,” atau “Siapa pun bisa melakukan itu.” Bahkan di mana-mana terdengar ekspresi seperti, “Saya tidak bisa Matematika,” padahal ternyata dia bisa, dan karena itulah, ekspresi tersebut adalah contoh negativitas.
Beberapa siswa begitu memandang rendah kekuatan, keterampilan, bakat dan prestasi mereka sehingga saya harus melakukan terapi psikologis yang setara dengan penggalian arkeologis. Hal tersebut dimaksudkan untuk membantu mereka membangun resume atau pernyataan sejarah pribadi yang mencerminkan keterampilan dan prestasi mereka. Kami akan duduk berjam-jam, saling berhadapan di meja, dengan saya mewawancarai secara rinci tentang pengalaman masa lalu mereka dan menulis semua hal yang positif. Banyak hal positif yang bahkan awalnya tidak mereka ketahui. Sering kali, ketika kami selesai, mereka terkejut melihat banyaknya hal yang telah mereka capai.
Seorang negativis sejati bahkan bisa memandang prestasi yang gemilang sebagai sebuah kegagalan. Suatu hari, saya bertanya kepada seorang mahasiswa yang memiliki gelar MBA, di mana dia mendapatkan gelar tersebut, dan dia menjawab Northwestern University Kellog School of Management. Itu adalah sekolah papan atas, jadi saya mengucapkan selamat kepadanya. Respon negatifnya yang seolah mencela diri sendiri, membuat saya heran: “Oh, itu hanya sekolah terbaik ketiga dari empat sekolah terbaik.”
Seberapa besar negativitas dalam diri ANDA? Lihatlah daftar “Kenali Kekuatan Anda” yang telah dibuat sebelum memulai bab ini (jika Anda belum membuatnya, tutup buku ini dan buatlah sekarang, sebelum Anda meneruskan membaca).
	Jika Anda mendaftar 20 sampai 30 kekuatan, keterampilan, bakat dan sifat-sifat positif lainnya, hasilnya adalah sangat baik.

Jika Anda mendaftar 10 sampai 20 kekuatan, keterampilan dan bakat, hasilnya adalah baik.
Jika Anda mendaftar 5sampai 10 kekuatan, keterampilan dan bakat, hasilnya adalah rata-rata. Ketika saya melakukan latihan ini di kelas, sebagian besar siswa merespon dalam kisaran ini.
Jika Anda mendaftar 0 sampai 5 kekuatan, keterampilan dan bakat, hasilnya adalah buruk, tapi banyak orang yang mendapatkan hasil serupa. Selalu ada beberapa orang di tiap kelas yang hanya bisa memikirkan sedikit (atau bahkan tidak ada) hal baik untuk dikatakan tentang diri mereka.5
Daftar “Kenali Kekuatan Anda” saya, yang saya simpan di komputer dan secara teratur saya cetak, tinjau, dan tambah, saat ini telah mencakup lebih dari delapan puluh item. Itu bukan karena saya semacam anak ajaib atau egomaniak, melainkan hanya karena saya bekerja keras untuk mengenali semua bakat dan kekuatan saya, dan saya tidak malu untuk mengakuinya kepada saya sendiri. Saya sering memperlihatkan daftar tersebut kepada siswa saya, yang sering geli ketika menemukan “kerendahan hati” ada di antara item-item tersebut. Mereka juga melihat entri seperti “mencintai hewan” dan “bukan budak mode” bersebelahan dengan hal-hal yang lebih standar seperti “pintar” dan “pintar komputer.” 
Kita biasa mendefinisikan kesuksesan dengan terlalu sempit, dikarenakan alasan-alasan yang akan saya jelaskan di bab berikutnya. Hal tersebut sering membuat kita mengabaikan beberapa kualitas diri kita yang lebih menarik dan unik. Tapi mengapa mereka tidak termasuk dalam elemen kesuksesan? Siapa yang tahu jika mereka tidak akan berguna? Fakta bahwa saya menyukai binatang tampak tidak relevan selama bertahun-tahun, misalnya, sampai saya mulai melakukan aktivisme yang berkaitan dengan dunia binatang.
Jangan salah, “Kenali Kekuatan Anda” merupakan latihan yang penting. Jika Anda tidak mengenali dan “memiliki” kekuatan, keterampilan dan bakat Anda, bagaimana Anda dapat menggunakannya untuk membangun kesuksesan Anda? Dan jika Anda berpikir bahwa Anda tidak memiliki bakat, bagaimana Anda akan memiliki kepercayaan diri untuk menetapkan tujuan yang ambisius untuk diri sendiri dan kemudian menindaklanjuti rencana Anda?
Sekarang kembalilah dan lihatlah apa yang dapat Anda tambahkan ke daftar Anda. Kemudian, bicaralah dengan teman dan mentor dan lihatlah apa yang akan mereka tambahkan. Anda akan kagum pada semua sifat baik yang teman-teman Anda lihat dalam diri Anda, yang tidak pernah Anda duga sebelumnya.
Untuk membantu Anda, berikut adalah daftar sifat yang saya terka Anda punya hanya karena Anda adalah seorang aktivis dan membaca buku ini:
Lihatlah betapa mudahnya! Bahkan jika pun tidak tiap sifat ini adalah sifat Anda, saya mungkin hanya mendua-kali-lipatkan atau mentiga-kali-lipatkan daftar Anda. Saya mungkin bisa mendaftar 20 atau 30 sifat lagi, tapi saya akan memberikan pekerjaan itu untuk Anda. ...
Jangan menganalisis daftar “Kenali Kekuatan Anda” dan, demi Tuhan, jangan hanya duduk-duduk dan memikirkan seberapa ‘tepat waktu’ Anda, dan pengeja hebat yang seperti apakah Anda, dll. Teruslah simpan daftar tersebut di dekat Anda, tinjau, dan tambah sesering mungkin, dan (secara pribadi) rayakan kekuatan Anda. Upaya kecil ini akan membantu Anda sukses.

Latihan
CIPTAKAN “DAFTAR RIWAYAT HIDUP” ANDA
Jika Anda memiliki kesulitan dalam mengenali bakat dan prestasi Anda, Anda dapat mengatasi masalah ini dengan membuat sebuah Daftar Riwayat Hidup. Daftar ini menyerupai daftar riwayat hidup normal atau profesional, tapi juga mencakup pengalaman dan prestasi dari luar kehidupan kerja Anda. Cara yang baik untuk menulisnya adalah memulainya dengan daftar riwayat hidup profesional Anda dan kemudian berilah tambahan-tambahan. Mulailah dengan Pengalaman dan Prestasi Anda sebagai seorang aktivis. Kemudian, beralihlah dalam bidang Kesehatan dan Kebugaran, Hubungan dan Manusia Seutuhnya (kreativitas, spiritualitas, dll). Tuliskan tiap pengalaman atau prestasi secara rinci dan juga tuliskan kekuatan, keterampilan, dan bakat yang Anda gunakan untuk itu. Tak perlu dikatakan, jangan tuliskan kegagalan, kekurangan, dan kelemahan yang Anda rasakan. Anda tidak akan menuliskannya pada daftar riwayat hidup normal, jadi mengapa Anda menuliskanya di sini?
Dalam sebuah Daftar Riwayat Hidup, tidak ada prestasi yang patut Anda rendahkan atau tidak layak untuk dicatat. Jika Anda sudah:
	menciptakan rumah yang menyenangkan dan ramah

menjadi seorang sahabat/rekan/orangtua/anak/wali yang mengagumkan
menikmati hobi yang bergairah seperti memasak atau berkebun
mengembangkan gaya pribadi yang khas
membuat karya seni atau musik yang hebat 
bekerja keras untuk pulih dari trauma masa kecil dan/atau berdamai dengan orang tua atau orang-orang tercinta lainnya yang sedang jauh dengan Anda 
membantu tetangga atau orang yang membutuhkan
...semuanya masuk dalam Daftar Riwayat Hidup Anda.
Selain itu, suatu proyek tidak harus tuntas atau “sempurna” untuk dimasukkan dalam daftar tersebut. Bahkan, jika Anda belum sepenuhnya berdamai dengan orang tua, usaha Anda tetap dianggap sebagai sebuah prestasi dan harus didaftar.
Sebuah Daftar Riwayat Hidup biasanya menjadi proyek yang jauh lebih besar dari yang kita duga, karena kita biasanya telah melakukan lebih banyak hal hebat daripada yang kita sadari. Luangkan waktu Anda dan bersenang-senanglah dalam membuat Daftar Riwayat Hidup Anda, dan ketika Anda selesai, pergilah ke luar dan rayakan kekuatan, keterampilan, bakat dan prestasi Anda yang melimpah!


Negativitas II: Mengapa Tidak Semua Salahmu Saja
Banyak orang melakukan latihan “Kenali Kekuatan Anda” dengan hasil yang buruk karena alasan-alasan yang bukan kesalahan mereka seperti:
Norma budaya
Bagi banyak orang, latihan tersebut terasa seperti membual, tidak sopan, atau memuji-muji diri sendiri: perilaku yang diajarkan pada kita sebagai perilaku yang tidak sopan.
Bagi Anda yang menganggap latihan ini sebagai bentuk pembualan, ingatlah bahwa saya hanya meminta Anda untuk menuliskan kekuatan Anda di atas selembar kertas, tidak meneriakkannya dari atap rumah. Selain itu, saya juga meminta Anda untuk sering-sering membahasnya dengan diri sendiri, tapi hanya jarang, atau tidak sama sekali, dengan orang lain.
Untuk melihat pentingnya memiliki kekuatan Anda, carilah orang-orang sukses dan pelajarilah bagaimana mereka berperilaku. Anda mungkin akan melihat bahwa mereka tidak kasar atau sombong, tapi tidak juga menonjolkan diri atau sok rendah hati. Mereka memiliki objektivitas yang tepat, dan memiliki kebanggaan, dalam hal kekuatan dan prestasi mereka. Ini adalah orang-orang yang benar-benar sukses dalam tiap budaya.
Setelah menyaksikan bagaimana rasa kerendahan hati yang salah telah membelenggu banyak orang, saya menganggap bahwa rasa tidak takut memuji diri sendiri merupakan keberuntungan, seperti yang saya miliki. Saya lahir dan dibesarkan di New York City, sehingga Anda dapat menarik kesimpulan sendiri.
Definisi yang Sempit tentang Sukses
Sistem kapitalis sering mempopulerkan pandangan sukses yang sangat sempit, dan sangat disfungsional, yaitu, bahwa jika Anda punya banyak uang, Anda sukses; dan jika tidak, Anda gagal. Tidak peduli berapa banyak nilai non-moneter yang telah Anda capai, atau hal-hal menyimpang yang Anda lakukan untuk mendapatkan uang.
Sebagai seorang aktivis, lihatlah kejahatan di balik definisi itu. Namun, lihatlah dari titik intelektual, dan terimalah pada tingkat emosional. Banyak orang memahami keterbatasan model kesuksesan yang didoktrinkan oleh sistem kapitalis. Meski demikian, mereka tetap merasa gagal karena tidak hidup dengan cara itu. Mereka tidak bisa lepas dari pengkondisian sebelumnya atau tekanan terus menerus untuk menyesuaikan diri.
Jika Anda menderita masalah ini, saran saya adalah bacalah ulang Bagian I dan II dalam buku “The Lifelong Activist” dan lakukanlah lebih banyak hal pada Manajemen Misi dan Manajemen Waktu Anda. Kemudian, praktekkan Misi Anda dalam hidup tanpa ada rasa malu atau penyesalan. Adalah penting, dalam upaya ini untuk melingkupi diri Anda dengan orang-orang yang memahami dan mendukung Anda, dan hindarkan diri Anda dari orang yang tidak.
Pemberian Nama
Program pelatihan kewirausahaan yang saya adakan biasanya menawarkan dua jenis kelas: satu untuk seniman (tiap jenis kaum profesional kreatif), dan satu lagi untuk nonseniman (orang lain, termasuk orang-orang yang ingin memiliki usaha jasa kebersihan, jasa konsultasi komputer, toko kopi, atau toko perlengkapan mobil). Saya memberikan latihan “Kenali Kekuatan Anda” pada keduanya. Dan merupakan suatu hal yang menarik untuk membandingkan daftar yang dihasilkan dari dua kelas tersebut. Singkatnya, hampir semua seniman menuliskan kata “kreatif” dalam daftar mereka, dan tidak ada wirausahawan yang menuliskannya. Namun, sebagian besar pengusaha adalah orang-orang yang sangat kreatif, jadi pertanyaannya adalah, mengapa orang yang nonseniman tidak melihat diri mereka seperti itu?
Jawabannya: pemberian julukan
Dari usia muda, para seniman itu mungkin diberitahu bahwa mereka kreatif. Hal tersebut mungkin dilekatkan pada mereka sepanjang waktu. Mereka mungkin didorong untuk melukis, memahat, atau menggubah musik; mengikuti kelas dan kegiatan ekstrakurikuler seni; dan dipuji karena prestasi mereka di bidang ini.
Tak heran kata “kreatif” muncul dalam sebagian besar daftar “Kenali Kekuatan Anda” mereka.
Orang-orang nonseniman, yang banyak di antaranya mungkin sekreatif para seniman, mungkin tidak mendapatkan julukan yang sama seperti para seniman tersebut. Jadi, mereka tumbuh dengan tidak berpikir bahwa mereka kreatif.
Tiap ahli perkembangan anak akan memberitahu Anda bahwa pengaruh julukan sangatlah kuat. Mereka sangat mempengaruhi dan berperan dalam membentuk citra diri kita. Mereka juga sulit untuk digoyahkan. Banyak mahasiswa saya yang diberi julukan negatif di masa muda mereka, dan julukan-julukan tersebut terus menghantui mereka saat mereka dewasa. Mungkin mereka dulu disebut “oversensitif” atau “seorang pemimpi yang tidak berguna.” Atau mungkin mereka dulu disebut “malas” atau “bodoh” atau “buruk dalam Matematika.” Atau mungkin dulu mereka disebut dengan lebih buruk lagi. Dalam banyak kasus, mereka masih berjuang, sebagai orang dewasa, untuk membebaskan diri dari julukan-julukan masa kecil mereka tersebut.
Julukan apa yang membuat Anda tidak bisa maju? Cobalah untuk membebaskan diri dari semua julukan Anda, serta lihatlah diri sendiri dan prestasi Anda dengan mata yang segar. Teman dan mentor benar-benar dapat membantu Anda di sini. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, mereka mungkin akan melihat kekuatan dan bakat dalam diri Anda yang tidak pernah Anda bayangkan.
Ngomong-ngomong, meski kadang-kadang saya menggunakan istilah seperti “perfeksionis” dan “negativis” dalam buku “The Lifelong Activist” untuk kenyamanan retoris, saya tidak akan pernah menggunakan istilah tersebut untuk menjuluki seseorang dalam kehidupan nyata. Saya mungkin memberitahu seseorang bahwa dia bersikap perfeksionis atau negatif, atau bahwa mereka memiliki kecenderungan tersebut. Namun, saya tidak pernah mengatakan bahwa mereka adalah seorang perfeksionis atau negativis.

Solusi
Seperti halnya perfeksionisme, obat untuk negativitas adalah mengganti pikiran-pikiran yang disfungsional (negatif) dengan pikiran-pikiran dan perilaku yang fungsional (objektif). Sebagai contoh:
Proses yang akan Anda lalui adalah sama seperti yang dijelaskan dalam Bab 15 bahwa “kesempurnaan= latihan, latihan, latihan”. Pada awalnya, mungkin Anda akan sulit dalam mengingat untuk mengganti pikiran negatif dengan pikiran yang fungsional, tapi setelah beberapa kali latihan, hal itu akan terasa lebih alami, dan setelah masih lebih banyak latihan lagi, hal itu akan terjadi secara otomatis. Akhirnya, Anda akan berhenti berpikiran negatif.
Seperti biasa, jangan pernah mencaci-maki diri sendiri ketika Anda tergelincir.
Hipersensitivitas
Hipersensitivitas adalah kecenderungan untuk bereaksi secara berlebihan terhadap tekanan hidup yang biasa. Ini adalah sifat yang dimiliki oleh orang yang suka menunda-nunda, oleh  seniman yang “terbelenggu”, serta oleh orang lain yang mengalami kesulitan menguasai diri.
Perhatikan bahwa saya sedang berbicara tentang “hipersensitivitas,” bukan “sensitivitas.” Sensitivitas adalah sifat kepribadian yang hebat. Ini berarti kita secara mendalam dan bermakna menyadari diri sendiri, lingkungan, dan makhluk hidup di sekitar kita. Dunia membutuhkan banyak orang yang sensitif karena seringkali mereka adalah orang-orang yang melihat, dan berusaha untuk memperbaiki  masalah.
Hipersensitivitas, bagaimanapun, merupakan suatu hal yang berlebihan. Jika gangguan kecil, kekecewaan, atau penolakan mengacaukan hari (atau minggu atau bulan atau tahun) Anda, maka Anda adalah orang yang hipersensitif. Sebaliknya, jika kabar baik dalam skala kecil membuat Anda gembira dengan berlebihan atau naik ke titik di mana Anda tidak bisa melakukan suatu apa pun, itu juga hipersensitivitas.
Pada dasarnya, hipersensitivitas adalah kurangnya kontrol emosi diri. Ini adalah masalah yang sangat umum, dilihat dari ratusan buku di luar sana yang menjelaskan tentang masalah tersebut. Hipersensitivitas adalah masalah yang sangat serius bagi aktivis karena:
	Kehidupan seorang aktivis penuh dengan “pemicu” emosional. Kebanyakan orang, dalam kehidupan sehari-hari mereka, mengalami berbagai macam emosi yang positif dan negatif. Hanya sedikit orang, selain seniman, yang mungkin secara aktif menghadapi fluktuasi emosi sebagaimana yang dialami oleh aktivis. Dengan berusaha mengubah status quo, dijamin para aktivis akan menghadapi banyak ketidaksetujuan, penolakan, frustrasi, dan bahkan ejekan. “Pergilah ke tempat yang paling tidak Anda inginkan, karena di sanalah Anda paling dibutuhkan,” saran Abigail Kelley Foster, seorang abolisionis dan pasifis abad kesembilan belas. Sebuah saran yang sangat baik, tapi penolakan tak terelakkan dan negativitas yang akan dihadapi sang aktivis membuat hidupnya menjadi sangat tidak menyenangkan jika aktivis tersebut memiliki kecenderungan hipersensitif.

Hipersensitivitas mencuri bukan hanya waktu dan energi, tapi juga objektivitas Anda. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, syarat utama untuk melakukan pekerjaan aktivis adalah pandangan yang objektif. Hipersensitivitas memperkeruh objektivitas Anda, sehingga membuat Anda kurang efektif. Apalagi, sering kali kekeruhan adalah sesuatu yang negatif, sehingga Anda melihat situasi dengan lebih buruk daripada situasi yang sebenarnya. Hal ini melahirkan sinisme dan keputusasaan yang menandai begitu banyak kasus burnout (kelelahan). Bahkan optimisme yang berlebihan bisa menjadi masalah, namun, Gitlin berkata, sekali lagi: “Jika Anda pusing dengan harapan, seperti revolusioner di tahun enam puluhan, kepusingan akan bekerja pada Anda seperti obat-obatan sampai, jika Anda beruntung, Anda akan menemui kegagalan, dan jika Anda kurang beruntung, sesuatu yang lebih buruk akan terjadi. Ini adalah cara kaum Komunis dan pengikutnya, yang selalu mencari cara untuk menjelaskan tiap kritik dari Uni Soviet sebagai rekayasa dari pers borjuis. ... Rasa gembira yang setara adalah takdir dari kebanyakan aktivis hard-core dari generasi saya, yang salah mengira keinginan yang memusingkan mereka sebagai prospek revolusioner yang nyata.”
Hipersensitivitas mengarah ke kecenderungan untuk mengisolasi diri. Banyak orang hipersensitif mengalami kesulitan menoleransi tekanan hidup yang biasa. Mereka bereaksi dengan keras terhadap gangguan-gangguan seperti kereta yang terlambat, antrian lambat di toko kelontong, atau bahkan cuaca buruk. Di tempat kerja, mereka tidak tahan dengan bilik kerja, busana kerja, lampu neon, dan rekan kerja yang usil. Satu “solusi” yang biasa digunakan oleh banyak orang hipersensitif, baik secara sadar atau tidak sadar, adalah mundur dari dunia dan tekanannya. Mereka menghabiskan sebanyak mungkin waktu dengan sendirian di lingkungan yang ada di bawah kendali mereka. Dalam hal pekerjaan, mereka mungkin mencoba untuk bekerja dari rumah, atau, jika mereka tidak bisa melakukannya, mereka mengambil tindakan lain untuk mengisolasi diri dari rekan-misalnya, selalu menutup pintu ruang kerja mereka atau menghindari makan siang bersama yang populer. Setelah berjam-jam, mereka mungkin akan makin mengalami kemunduran seperti menjadi seorang couch potato (orang yang menghabiskan banyak waktu menonton televisi dan mempunyai gaya hidup yang tidak aktif, pent.), soliter atau “pecandu internet”. Yang bermasalah dengan isolasi adalah bahwa, walaupun mereka mungkin merasa baik-baik saja dalam jangka pendek, hal tersebut hampir selalu bertentangan dengan kesuksesan. Bagi tokoh-tokoh fiksi seperti Lone Ranger, kesuksesan dalam hal apa pun selalu membutuhkan usaha tim. Dan bahkan Lone Ranger punya Tonto dan Silver. 
Jika Anda hipersensitif, salah satu tantangan utama Anda adalah belajar untuk menghadapi emosi-emosi negatif seperti penolakan, frustrasi dan kekecewaan, serta emosi-emosi yang positif seperti kebanggaan dan kebahagiaan, tanpa tergelincir oleh mereka. Hal ini mungkin tidak mudah, tapi ini akan menjadi bagian penting dari perkembangan Anda sebagai seorang aktivis.
Hipersensitivitas juga sering dikaitkan dengan kecanduan. Jika Anda “doyan” dengan fluktuasi emosi ekstrim yang tidak sanggup Anda kurangi, atau jika Anda mencoba menguranginya dengan minum-minum, menggunakan obat-obatan, makan berlebihan, tidur berlebihan atau melalui kecanduan “lunak” seperti mengikuti dorongan menonton televisi atau bermain video-game, Anda harus berurusan dengan masalah hipersensitivitas ini. Temuilah seorang terapis, bergabunglah dengan program dua belas langkah, atau setidaknya konsumsi beberapa bacaan tentang kecanduan dan pemulihan. Buku yang baik untuk memulai adalah Addictive Thinking: Understanding Self-Deception oleh Abraham J. Twerski, MD (lihat Bibliografi).
Compassion Fatigue
Hipersensitivitas juga bisa menjadi gejala dari kondisi psikologis serius yang disebut Compassion Fatigue, yang akan saya bahas di Bagian I, Catatan Akhir 1. Jika Anda berpikir bahwa Anda mungkin menderita Compassion Fatigue, Anda harus mencari bantuan profesional.

KEPANIKAN!: Pemerkuat Hambatan
Catatan Penting
“Kepanikan” yang dimaksud dalam bab ini adalah kepanikan biasa dalam kehidupan sehari-hari. Jika Anda menderita serangan kecemasan atau kepanikan yang melumpuhkan, Anda harus menemui dokter atau psikolog.
Ingat respon negativis dalam Bab 16?
Benar-benar bencana. Saya seperti pecundang saja. Selalu kacau. Saya bahkan tidak tahu mengapa mesti repot-repot berusaha. Dan kota ini, penuh orang-orang tolol. Ide bodoh untuk mencoba mengajarkan mereka apa pun. Mereka tidak mengerti. Saya merasa seperti sampah. Saya tidak tahan. Saya akan membeli satu liter es krim, menyewa film jelek, dan merangkak ke tempat tidur.
Bagaimana jika daripada berkata seperti itu, aktivis tersebut bereaksi dengan cara seperti ini:
Benar-benar bencana. Saya seperti pecundang saja. Oh, baiklah, saya bisa terus-menerus memikirkan ini, tapi mengapa repot-repot? Tidak ada kekacauan yang nyata, dan saya sudah benar-benar mencoba yang terbaik, jadi saya tidak harus terlalu menyalahkan diri saya sendiri untuk itu. Sementara ini, saya punya pekerjaan lain yang harus dilakukan. Saya akan membuat catatan tentang pengalaman tersebut selama beberapa menit, dan mungkin akan menghubungi teman saya untuk meminta dukungan. Namun, setelah itu, saya akan mulai merencanakan demo pada akhir pekan ini.
Perhatikan, dalam perkataan yang kedua, sang aktivis secara sadar menyela pikiran negatifnya dan mengisinya dengan alur pemikiran yang lebih fungsional.
Perbedaan utama antara aktivis dalam contoh pertama dan kedua mungkin adalah kepanikan. Semua orang pernah mengalami perasaan-perasaan yang sama seperti ketakutan, kemarahan, dan kekecewaan; dan orang-orang yang mempunyai profesi menantang seperti aktivisme mungkin akan mengalami emosi-emosi tersebut beberapa kali dalam sehari. Orang-orang yang tidak suka menunda-nunda biasanya mengalami emosi-emosi tersebut dengan singkat dan kemudian kembali ke emosi positif, atau setidaknya emosi netral, dan meneruskan pekerjaan mereka. Para penunda tidak bisa: mereka panik, dan kepanikan menguatkan ketakutan dan kecemasan mereka sampai mereka tidak dapat melakukan apa-apa. Kemudian mereka melakukan perilaku-perilaku yang disfungsional seperti perfeksionisme, negativitas, dan hipersensitivitas.
Hal lain yang diakibatkan oleh kepanikan selain memperkuat emosi negatif, adalah menonaktifkan mekanisme penguasaan diri Anda. Pada kenyataannya, ini bisa menjadi definisi kepanikan itu sendiri: suatu keadaan di mana seseorang tidak mampu mengatasi apa pun. Seseorang yang mampu mengganti ban selama latihan mengemudi, tapi lupa bagaimana melakukannya ketika bannya bocor di jalan, adalah seseorang yang panik. Sama halnya dengan seseorang yang memahami suatu mata pelajaran dengan baik, tapi kacau dalam ujian; atau  seseorang yang merencanakan dan berlatih untuk suatu rapat yang penting, tapi mengacaukannya.
Siswa-siswi sering mendatangi saya dengan masalah yang mereka pikir mereka tidak tahu bagaimana memecahkannya. Saya bertanya kepada mereka, “Nasihat apa yang akan Anda berikan kepada orang lain dengan masalah yang sama?” Dan mereka selalu menyebutkan solusi-solusi yang baik dengan cepat, bahkan tanpa berpikir lama-lama. Mereka dapat melakukannya karena biasanya jauh lebih mudah untuk memecahkan masalah orang lain daripada masalah kita sendiri, terutama karena kita panik.
“Kepanikan Siluman”
Kita semua akrab dengan jenis panik energi tinggi di mana Anda merasa kalut dan kehilangan kendali. Tapi panik seringkali terjadi lebih tenang daripada itu. Apa yang saya sebut “kepanikan siluman” ini mungkin menjadi masalah yang lebih umum bagi para penunda.
Kepanikan siluman adalah yang terjadi ketika Anda duduk untuk melakukan pekerjaan Anda pada pukul 09:00 dan kemudian dengan sangat tiba-tiba, Anda terdorong untuk melakukan sesuatu yang lain, seperti mengambil secangkir kopi. Anda tidak merasa panik; itu benar-benar terasa seperti keputusan yang tenang, bahkan sepele, tapi wooi! Anda telah keluar dari jalur Anda. Terkadang hal ini terjadi bahkan sebelum pukul 9:00, sehingga Anda bahkan tidak sampai ke meja Anda.
Kepanikan siluman sering menimbulkan semacam keadaan trance (tak sadarkan diri, pent.) yang membuat Anda selalu menunda-nunda. Pertama, Anda mengambil secangkir kopi, membaca koran, menelepon, dan belanja di internet –dan tiba-tiba, sudah saatnya istirahat makan siang. Sementara Anda melakukan hal-hal tersebut, Anda setengah menyadari bahwa Anda harus melakukan sesuatu yang lain, tapi tidak cukup sadar atau terfokus untuk benar-benar menghentikan apa yang Anda lakukan dan kembali bekerja.
Solusi
Kita sekarang sampai pada penunda-nundaan yang datang dari hati maupun yang berbasis rasa takut. Minimalkan atau hilangkan kepanikan Anda, dan Anda pasti akan mampu mengelola emosi dan melanjutkan pekerjaan Anda. Atau, sebagaimana yang dikatakan oleh guru saya, Jerry Weinberg, “Masalahnya adalah bukan masalah. Masalahnya adalah reaksi Anda terhadap masalah.” Ini tampaknya akan memberikan Anda banyak tekanan, tapi kenyataannya, hal ini mengurangi tekanan Anda. Artinya adalah, berkat kepanikan Anda, Anda mungkin melihat masalah Anda sebagai hal yang jauh lebih buruk daripada yang sebenarnya. Dalam Bab 20, Anda akan melihat apa yang akan terjadi setelah Anda menghapus kepanikan. Bahkan, situasi terburuk pun dapat menjadi jauh lebih mudah teratasi.
Sebuah Proses untuk Mengalahkan Rasa Takut
Sekarang, Anda tahu apa yang dimaksud dengan penundaan-nundaan berbasis ketakutan, apa penyebabnya, dan bagaimana hal ini termanifestasikan dalam pikiran, emosi, dan perilaku Anda. Sekarang kita bisa membahas sebuah solusi. Pada dasarnya, hal ini membuat Anda menyadari rasa takut Anda saat itu terjadi, dan menggantikan respon disfungsional dengan respon yang lebih fungsional.
	Respon disfungsional yang Anda ganti adalah penundaan-nundaan, lebih khususnya, hambatan yang mengancam Anda untuk keluar jalur. Hal tersebut termasuk tidak hanya Tiga Besar (Perfeksionisme, Negativitas, dan Hipersensitivitas), tapi juga tiap hambatan Logistik atau Situasional yang Anda hadapi. Juga, tentu saja, kepanikan.

Respon fungsional yang Anda inginkan untuk menggantikan respon yang disfungsional adalah (1) mengenali dan mengakui rasa takut Anda, (2) tidak panik, atau mengambil langkah-langkah untuk meredakan kepanikan anda, (3) mencirikan sifat khusus hambatan Anda beserta solusinya, menuliskan jurnal dan menggunakan alat-alat lain, (4) mengatasi hambatan, dan (5) jika mungkin, kembali ke jalur Anda tanpa kehilangan terlalu banyak waktu.
Penggantian ini biasanya membutuhkan latihan untuk melakukannya dengan benar, meski jika Anda benar-benar berusaha untuk ini, kemajuan pasti terjadi dengan cepat.
Dalam Bab 7, Anda telah belajar tentang Tiga Perilaku Produktif: hadir tepat waktu, melakukan pekerjaan yang seharusnya Anda lakukan, dan melakukannya selama satu jam atau lebih. Dan dalam Bab 8, Anda telah mempelajari tujuh langkah Proses Perubahan Perilaku berikut ini untuk mengintegrasikan perilaku tersebut ke dalam pekerjaan dan kehidupan pribadi Anda:
	Didik diri sendiri.

Susun sumber daya dan dukungan yang diperlukan.
Pecah perubahan-perubahan ke dalam serangkaian tujuan sederhana dan mampu dicapai, kemudian capailah tujuan-tujuan  tersebut satu per satu.
Maksimalkan respon positif Anda untuk tiap “kesuksesan.”
Minimalkan tanggapan negatif Anda untuk tiap “kegagalan.”
Antisipasi dan atasi naik turun dalam kehidupan.
Terus lakukan!
Jika Anda telah membuat kemajuan yang baik terhadap pemecahan masalah penundaan Anda dengan menggunakan Tiga Perilaku Produktif, maka mungkin tidak ada lagi banyak ketakutan yang mendasari penundaan Anda, dan Anda bahkan mungkin tidak perlu menggunakan Proses Mengalahkan Ketakutan yang dijelaskan dalam bab ini dan bab berikutnya. Namun, jika Anda tidak mampu melakukan Tiga Perilaku Produktif sekeras apa pun Anda berusaha, maka mungkin Anda memiliki respon rasa takut dan/atau kepanikan yang perlu Anda atasi. Proses Mengalahkan Ketakutan yang dijelaskan di bawah ini akan membantu Anda melakukan hal itu. Hal ini pada dasarnya merupakan urutan langkah-langkah tambahan yang dimasukkan ke dalam Proses Perubahan Perilaku:
	Didik diri sendiri.

Susun sumber daya dan dukungan yang diperlukan.
Pecah perubahan-perubahan ke dalam serangkaian tujuan sederhana dan mampu dicapai, kemudian capailah tujuan-tujuan  tersebut satu per satu (gunakan Proses Mengalahkan Ketakutan jika Anda menemui masalah dalam meraih tujuan-tujuan sederhana Anda yang dapat dicapai)
Maksimalkan respon positif Anda untuk tiap “kesuksesan.”
Minimalkan tanggapan negatif Anda untuk tiap “kegagalan.”
Antisipasi dan atasi naik turun dalam kehidupan.
Terus lakukan!
Sekali menggunakan Proses Mengalahkan Ketakutan untuk mengusir rasa takut dan kepanikan, Anda biasanya akan dapat berhenti menunda-nunda dan kembali ke Proses Perubahan Perilaku dan jalan sehari-hari Anda.
Proses Mengalahkan Ketakutan terdiri dari sembilan langkah:
	Gunakan Manajemen Tujuan dan Manajemen Waktu untuk menetapkan tujuan-tujuan yang wajar dan jadwal yang masuk akal.

Mulai pekerjaan Anda: sadari jika Anda menunda-nunda.
Jangan mengkritik, mencaci-maki atau mempermalukan diri sendiri!
Mulailah menulis jurnal.
a. Redakan kepanikan Anda dengan menulis jurnal atau melakukan hal-hal yang lain (5a, b dan c semuanya terjadi bersamaan saat Anda menulis jurnal mengenai masalah Anda. Saya akan menjelaskan tentang jurnal dalam Bab 23).
b. Kenalilah ciri-ciri hambatan yang Anda hadapi.
c. Rancang solusi untuk mengatasi hambatan Anda.
	Mulailah menerapkan solusi tersebut dan, jika mungkin, kembali ke jalan Anda.

Rayakan kemenangan Anda.
Ulangi bila perlu. Dan,
Lihat perubahan yang terjadi!
Saya akan membahas langkah-langkah ini secara sendiri-sendiri dalam Bab 22. Meski demikian, pertama, Anda perlu menyadari dua persyaratan dasar agar proses ini bekerja, yang akan saya bahas dalam bab berikutnya.

21. Mengalahkan Rasa Takut Anda: Persyaratan
Dua persyaratan utama yang Anda butuhkan untuk mengatasi masalah penundaan yang berbasis pada rasa takut adalah waktu dan kejujuran.
Persyaratan yang pertama adalah waktu. Anda harus bersiap untuk mencurahkan beberapa jam  per minggu untuk mengatasi masalah penundaan Anda, setidaknya pada tahap-tahap awal. Ini adalah waktu yang dihabiskan tidak hanya untuk Proses Mengalahkan Rasa Takut, tapi juga untuk Manajemen Misi dan Manajemen Waktu, yang keduanya, seperti yang Anda tahu, sangat penting untuk meraih kesuksesan. Hal ini juga dapat mencakup waktu yang dihabiskan untuk menulis jurnal, atau berkonsultasi dengan terapis atau konselor profesional lainnya.
Jumlah waktu yang akan Anda perlukan seharusnya akan berkurang seiring berjalannya waktu karena Anda menjadi lebih mampu untuk mengatasi rasa takut dan kepanikan Anda. Sementara sekarang Anda membutuhkan beberapa jam untuk menulis jurnal sampai Anda merasa tenang setelah mengalami peristiwa yang mengganggu atau menjengkelkan, mungkin akhirnya hanya membutuhkan waktu selama sepuluh menit atau beberapa detik. Akhirnya, masalah penundaan Anda sebagian besar akan hilang, dan Anda akan menjadi salah satu dari banyak orang yang memegang kendali dan dengan mudahnya menjadi produktif yang selalu anda dambakan. Tapi jangan mengharapkan hasil tersebut tanpa mengorbankan waktu Anda terlebih dahulu.
Jangan salah: beberapa jam per minggu bukanlah jumlah waktu yang tidak masuk akal untuk dicurahkan dalam proses ini. Pada kenyataannya, itu merupakan salah satu penggunaan terbaik dari waktu Anda (orang-orang yang panik yang merasa bahwa mereka sama sekali tidak ada waktu untuk melakukannya justru merupakan orang-orang yang mungkin sangat membutuhkannya). Waktu yang Anda curahkan untuk mengalahkan masalah penundaan Anda akan Anda dapatkan kembali berkali-kali lipat dalam bentuk peningkatan produktivitas selama sisa karir Anda.
Persyaratan selanjutnya adalah kejujuran. Anda harus bersiap untuk benar-benar jujur dengan diri sendiri, dan dengan siapa pun yang membantu Anda, mengenai pikiran, perasaan, ketakutan dan kekhawatiran Anda tentang pekerjaan, tujuan hidup, situasi saat ini dan masalah penundaan Anda. Jika Anda terbiasa menyensor pikiran dan perasaan tidak menyenangkan atau “tidak dapat diterima”, mungkin Anda memerlukan beberapa waktu untuk belajar tidak menyensor diri sendiri dan mengakui kenyataan,  misalnya bahwa Anda merasa jenuh dan lelah terhadap aktivisme dan ingin mengambil rehat. Atau bahwa, sementara Anda ingin terus melakukan aktivisme, juga penting bagi Anda untuk menjalani hidup “normal” dengan rumah, anak-anak, pekarangan dan mobil. Atau bahwa Anda memiliki keraguan tentang validitas gerakan Anda, motif orang-orang di dalamnya atau strategi yang mereka gunakan.
Lihat Bagian I, Bab 4, untuk bimbingan lebih lanjut tentang pengungkapan kebenaran dalam keadaan sulit, dan ingat bahwa apapun yang kurang dari  kejujuran penuh akan menyabotase proses ini, dan bahkan mungkin memperburuk masalah penundaan Anda.
Bagaimana dengan Uang?
Apakah Anda memerlukan uang untuk memecahkan masalah penundaan Anda? Belum tentu; meski uang dapat membantu.
Dalam Bab 24, saya menyarankan semua pembaca saya menemui seorang terapis, yang tentu saja membutuhkan uang untuk melakukannya. Jika Anda tidak memilikinya, maka brainstorming seputar masalah secara kreatif. Sesi terapi kelompok lebih murah daripada sesi terapi individu, dan kelompok-kelompok pendukung dan program dua belas langkah (jika kecanduan merupakan masalahnya) merupakan terapi yang murah atau gratis.
Ingin mengambil kelas atau workshop perbaikan diri atau kepemimpinan tapi tidak mampu membayarnya? Tanyakan apakah sekolah tersebut memberikan diskon bagi para aktivis, mungkin sebagai barter untuk bantuan Anda pada sebuah acara.
Setidaknya, Anda dapat selalu meminjam buku perpustakaan mengenai topik apa pun yang ingin Anda pelajari.  
JANGAN PERNAH membiarkan kurangnya uang menghentikan Anda mencapai tujuan Anda. Kekurangan uang memang menimbulkan ketidaknyamanan, namun bukanlah merupakan penghalang yang keras.

22. Mengalahkan Rasa Takut Anda: Detail Proses 
Mari kita lihat tiap langkah dari Proses Mengalahkan Rasa Takut satu per satu.
Langkah 1. Gunakan Manajemen Misi dan Manajemen Waktu untuk menetapkan tujuan yang masuk akal dan jadwal yang wajar.
Sekarang, mudah-mudahan, Anda memahami pentingnya Manajemen Misi dan Manajemen Waktu, dan tidak akan tergoda untuk melewati langkah-langkahnya. Saya tidak akan mengulangi informasi dalam Bagian I dan II dari buku ini—hanya mengingatkan Anda bahwa menetapkan tujuan yang wajar dan jadwal yang masuk akal adalah katalis utama keberhasilan, sedangkan menetapkan tujuan dan jadwal yang tidak masuk akal, atau tidak ada tujuan dan tidak ada jadwal, adalah katalis utama kegagalan.
Langkah 2. Mulai pekerjaan Anda: mendapati diri Anda menunda-nunda.
Untuk mengatasi penundaan, Anda harus mampu untuk menangkap diri sendiri saat sedang melakukan tindakan penundaan. Langkah ini juga akan sangat mudah atau sangat sulit, tergantung pada seberapa dalam Anda “terbawa suasana” ketika Anda menunda-nunda.
Seperti disebutkan sebelumnya, banyak orang mengaalmi semacam kerasukan ketika mereka menunda-nunda, kerasukan tersebut merupakan inti dari penundaan, sungguh, karena memungkinkan Anda untuk menghindari melakukan pekerjaan Anda tanpa merasa sakit atau merasa bersalah (perasaan tersebut datang belakangan, ketika Anda melihat kembali masa-masa yang Anda sia-siakan). Ketika Anda berada dalam kerasukan tersebut, Anda hanya samar-samar menyadari apa yang Anda lakukan, dan jam tampaknya mengalir begitu saja.
Beberapa orang tidak mengalami kerasukan yang terlalu dalam. Mereka bisa sedang bermain sebuah video game yang tidak terjadwal dan berpikir, “Oops! Aku menunda-nunda.” Jika Anda dapat melakukannya relatif cepat, maka Anda telah menyelesaikan langkah ini.
Namun, jika Anda adalah salah satu dari orang-orang yang benar-benar terbawa suasana, mungkin diperlukan beberapa waktu dan latihan bagi Anda untuk mampu menangkap diri Anda di awal tindakan menunda-nunda. Satu hal yang dapat membantu adalah untuk membiasaka diri bertanya pada diri sendiri, dalam interval lima belas atau tiga puluh menit, “Apakah aku melakukan apa yang seharusnya aku lakukan, atau apakah aku sedang menunda-nunda?”
Teruslah berusaha, dan akhirnya Anda akan dapat dengan cepat dan handal menangkap diri sendiri dalam tindakan menunda-nunda.
Langkah 3. Jangan mengkritik, mencaci maki atau malu sendiri!
Seperti sudah saya katakan berkali-kali dalam The Lifelong Aktivist, kritik-diri tidak berpengaruh apa-apa terhadap pemecahkan masalah penundaan Anda, dan malah cenderung membuatnya lebih buruk. Jangan lakukan itu.
Alih-alih mengkritik diri sendiri, jadilah seseorang yang obyektif, mengamati dengan penuh kasih dan analis perilaku diri-sendiri. Katakan pada diri sendiri, “Oh, aku sedang menunda-nunda.” Jangan pernah menambahkan kalimat yang agak negatif seperti, “Sayang sekali.”
Langkah 4. Mulailah menulis  jurnal.
Anda telah memergoki diri sedang menunda-nunda: sekarang adalah saatnya untuk mencari tahu mengapa. Alat utama Anda untuk melakukan hal ini adalah dengan menulis jurnal, yang akan membantu Anda (a) meredakan kepanikan Anda, (b) mengidentifikasi hambatan yang Anda alami dengan tepat, dan (c) menghasilkan solusi untuk mengatasi hambatan tersebut. Menulis jurnal tidaklah sulit, tapi ada beberapa trik yang akan saya bagikan untuk Anda dalam Bab 23. Yang penting untuk dicatat di sini adalah bahwa saat Anda memergoki diri Anda menunda-nunda, Anda harus berhenti melakukan apa pun yang sedang Anda lakukan dan mulai menulis jurnal.6
Kebetulan, ada banyak cara untuk menulis jurnal, tapi yang saya ingin Anda lakukan di sini adalah untuk menulis jenis jurnal “aliran kesadaran” tanpa hambatan yang kadang-kadang juga disebut dengan “menulis bebas.” Hal ini pada dasarnya menampung “kesedihan” isi pikiran dan perasaan Anda, dalam bentuk yang murni dan orisinil di atas lembar halaman (atau layar). Untuk penulisan jurnal jenis ini, ejaan dan tata bahasa tidaklah penting: tulisakan saja segala sesuatunya  sejujur dan secepat yang Anda bisa.
Jika Anda putus asa untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan, Anda mungkin enggan untuk berhenti dan menulis jurnal. Menulis jurnal bahkan mungkin tampak seperti buang-buang waktu saja. Bagaimanapun, pada kenyataannya, hal itu adalah penggunaan waktu terbaik Anda, karena ini merupakan alat utama untuk memecahkan masalah penundaan Anda. Tiga puluh menit atau satu atau dua jam yang Anda investasikan dalam penulisan jurnal sekarang akan dikembalikan kepada Anda seratus kali lipat, setelah Anda mulai mengatasi hambatan dan bekerja lebih produktif.
CATATAN: Langkah 5a, 5b dan 5c semuanya terjadi bersamaan saat Anda sedang menulis jurnal.
Langkah 5a. Meredakan kepanikan Anda.
Sebagaimana telah dibahas dalam Bab 19, Anda tidak bisa memecahkan masalah saat panik. Jadi langkah pertama Anda, sebelum bergumul dengan masalah penundaan Anda, adalah untuk meredakan kepanikan apa pun yang mungkin Anda alami.
Untungnya, menulis jurnal adalah “obat ajaib” untuk rasa panik. Tindakan sederhana menuliskan masalah Anda seringkali telah mencakup semua hal yang diperlukan untuk meringankan banyak kecemasan dan kepanikan yang menyelimutinya. Psikolog bahkan telah menemukan bahwa tindakan sederhana untuk menamai masalah, yang juga dapat Anda lakukan sebagai bagian dari penulisan jurnal Anda, sering kali cukup untuk melakukan trik tersebut. Setelah sesi penulisan jurnal, Anda seharusnya akan merasa lebih santai secara mental dan bahkan secara fisik.
Menulis jurnal, pada kenyataannya, adalah penyembuhan yang ampuh. Ini adalah cara untuk memberikan diri Anda waktu, perhatian dan penghargaan yang kebanyakan dari kita mendambakannya tapi tidak pernah mendapatkannya dengan cukup. Ini juga memberikan Anda cara untuk benar-benar fokus pada masalah Anda, yang memberdayakan Anda untuk menyelesaikannya. Tidak mengherankan bahwa menulis jurnal adalah alat terapi yang diterima secara luas untuk mengatasi berbagai jenis orang-orang yang tertekan, termasuk mantan penderita kanker, korban kejahatan kekerasan, remaja bermasalah dan orang-orang di penjara.
Menuliskan jurnal diri hingga pikiran Anda tenang, terpusat, dan reflektif dapat memakan waktu selama beberapa menit atau beberapa jam: yang penting adalah untuk tidak terburu-buru dalam menuliskannya. Jika Anda menuliskan jurnal untuk waktu yang lama; dengan rasa takut, bingung, dan emosi yang kuat lainnya, mengalir keluar dari diri Anda ke dalam lembar halaman; itu karena Anda memerlukannya. Jangan menjadi tidak sabaran: percayalah pada proses tersebut dan pahami bahwa (1) tahap penulisan jurnal yang intensif  adalah salah satu langkah yang mungkin harus Anda lalui, dan (2) proses itu tidak akan berlangsung selamanya. Dalam beberapa hari atau minggu, Anda mungkin secara umum akan merasa tidak terlalu cemas dan panik, dan Anda memiliki kontrol yang lebih baik terhadap hambatan yang Anda alami daripada yang pernah Anda lakukan sebelumnya. Anda mungkin juga akan mampu menenangkan diri Anda jauh lebih cepat daripada di masa lalu, dan menggunakan jurnal terutama untuk manfaat analitis dan pemecahan masalahnya (5b dan 5c).
CATATAN PENTING
Menulis jurnal kadang mengungkapkan kenangan yang kita memiliki masalah dalam penanganannya, termasuk kenangan pelecehan pada masa kanak-kanak. Hal ini juga  dapat memaksa kita untuk  memperhatikan kembali permasalahan yang telah lama kita sangkal, biasanya karena permasalahan tersebut menyakitkan. Keduanya bisa jadi merupakan kejadian yang traumatis. Jika jurnal tidak membantu Anda menenangkan diri, melainkan membuat Anda lebih marah, atau jika mengangkat isu-isu yang Anda tidak yakin akan dapat menanganinya, temuilah terapis atau konselor profesional lainnya. Anda bahkan mungkin ingin berkonsultasi dengan terapis sebelum Anda mulai menulis jurnal, jika Anda khawatir tentang bagaimana proses tersebut akan memengaruhi Anda.
Langkah 5b. Identifikasi hambatan yang Anda alami.
Pada saat yang sama ketika Anda dalam proses menenangkan diri, Anda juga, dalam jurnal Anda, telah menciptakan sebuah “cuplikan” dari kondisi mental Anda. Cuplikan ini kemungkinan akan memberitahu Anda secara persis mengapa Anda menunda-nunda; yaitu sifat dari hambatan yang Anda alami dengan tepat.
Sangat penting untuk mengidentifikasi hambatan dengan tepat, karena makin tepat Anda mengidentifikasinya, makin terfokus dan efektif pula solusi yang dapat Anda hasilkan. Mencoba untuk memecahkan masalah yang belum Anda identifikasi dengan akurat adalah usaha yang sia-sia, pada kenyataannya mungkin itulah yang telah Anda lakukan selama ini ketika berusaha mengatasi “masalah” kemalasan, kurangnya disiplin, dll. Semua usaha tersebut, yang diarahkan pada sasaran yang salah, tidak memecahkan masalah penundaan Anda, bukan?
Gunakan jurnal Anda untuk membuat daftar hambatan (pikiran dan perasaan) tertentu yang menghambat Anda melanjutkan pekerjaan saat ini. Misalnya, Anda seharusnya telah menulis proposal hibah, tapi menghabiskan satu jam terakhir melakukan segala macam hal-hal lainnya. Dalam proses perjalanan penulisan jurnal Anda, Anda menemukan bahwa alasan Anda belum menulisnya adalah satu atau lebih dari hal-hal berikut.
	Anda benci menulis, dan tidak pernah yakin akan keterampilan menulis Anda.

Anda cukup yakin Anda tidak akan mendapatkan dana hibah, sehingga seluruh proyek sepertinya sia-sia dan hanya membuang-buang waktu saja.
Anda tidak menyukai proyek yang dibiayai oleh dana hibah tersebut, jadi jika mendapatkan hibah, Anda akan terjebak melakukan sesuatu yang tidak ingin Anda lakukan.
Orang-orang yang berjanji untuk membantu Anda tiba-tiba menghilang, sehingga Anda terjebak melakukan segalanya sendiri.
Penggalangan dana bukan merupakan salah satu tugas pekerjaan Anda.
Penggalangan dana ini, pada kenyataannya, berada beberapa tingkat di atas tingkat gaji Anda, dan Anda tidak dibayar untuk melakukannya, sehingga Anda merasa dieksploitasi.
Situasi kerja Anda secara keseluruhan kurang menyenangkan, yang mengganggu kemampuan Anda untuk memotivasi diri sendiri untuk proyek ini.
Anda khawatir mengenai hal-hal dalam kehidupan pribadi Anda, dan kekhawatiran tersebut mempengaruhi kemampuan Anda untuk fokus pada proyek ini.
Anda sedang jatuh cinta, yang mengganggu kemampuan Anda untuk fokus pada proyek ini.
Anda merasa tidak enak badan.
Komputer Anda terus crash.
Ini semua merupakan Hambatan Logistik atau Situasional, dan beberapa juga mengisyaratkan satu atau lebih dari Hambatan Tiga Besar di dalamnya. Misalnya, “benci menulis” dapat didasarkan pada perfeksionisme atau negativitas. Faktanya bahwa solusi untuk sebagian besar hambatan Logistik atau Situasional tersebut adalah sederhana, atau bahkan sepele, akan  saya bahas di bawah ini.
Pertama, bagaimanapun juga, saya ingin menegaskan bahwa semua kendala di atas tidak hanya masuk akal, tapi dapat dimengerti dan termaafkan. Dengan kata lain, tak perlu merasa malu akan hal tersebut. Namun, ini tidak boleh digunakan sebagai pembenar untuk perilaku menunda-nunda. Untuk menjalani kehidupan yang bahagia dan sukses, Anda harus belajar untuk bertahan bahkan dalam menghadapi stres atau kemalangan. Jadi. . .
Langkah 5c. Merancang solusi untuk mengatasi hambatan yamg Anda alami.
Solusi untuk hambatan Tiga Besar adalah, seperti yang dibahas dalam Bab 15 sampai 18, untuk menggantikan pikiran dan perilaku yang menyimpang dengan yang fungsional.
Setelah Anda melakukannya, dan setelah Anda meredakan kepanikan Anda, Anda mungkin dapat mengatasi Hambatan Logistik dan Situasional Anda dengan mudah. Yang menakjubkan, sebenarnya, adalah berapa banyak bahkan hambatan yang tampaknya sulit sekalipun berubah menjadi lebih mudah untuk diatasi, setelah hambatan-hambatan tersebut tersoroti melalui proses penulisan jurnal. Ini seperti dalam The Wizard of Oz, ketika Toto membuka tabir dan mengungkapkan bahwa Yang Mahakuasa Oz adalah seorang  pendusta. Singkaplah “tabir” kepanikan dan pemikiran menyimpang Anda, dan hambatan terberat Anda sering terungkap sebagai hambatan kecil yang dapat dipecahkan dengan mudah.
Mengulang kutipan indah Jerry Weinberg: “Masalahnya bukanlah terletak pada masalah. Masalahnya adalah reaksi Anda terhadap masalah itu sendiri. “
Jadi:
	Anda benci menulis, dan tidak pernah yakin akan keterampilan menulis Anda. JADI, Anda meminta rekan kerja atau teman untuk mengedit tulisan Anda.

Anda cukup yakin Anda tidak akan mendapatkan dana hibah, sehingga seluruh proyek tampaknya hanya membuang-buang waktu saja. JADI, Anda berkonsultasi dengan atasan Anda, dan mungkin beberapa orang lainnya, untuk melihat apakah asumsi Anda dapat dibenarkan. Jika ya, maka Anda berbicara dengan atasan Anda mengenai pembatalkan atau mengenai pengerjaan ulang proyek tersebut sehingga lebih mungkin untuk berhasil.
Anda tidak menyukai proyek yang dibiayai dana hibah tersebut. JADI, Anda lihat apakah Anda bisa mengerjakan ulang proyek tersebut sehingga lebih dapat diterima, atau mencari orang lain dalam organisasi Anda untuk mengelolanya.
Anda merasa dieksploitasi. JADI, Anda memutuskan apakah akan mendiskusikan situasi ini dengan atasan Anda, atau untuk melakukan proyek tersebut tapi mulai mencari pekerjaan lain sesegera mungkin. Jika tidak, proyek ini akan terlihat baik dalam resume Anda. . .
Hambatan Situasional Anda, seperti yang telah dibahas sebelumnya, cenderung melibatkan orang lain atau keadaan yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali Anda. Dengan demikian, hal-hal tersebut cenderung lebih sulit untuk diatasi daripada Hambatan Tiga Besar atau Hambatan Logistik. Langkah-langkah yang perlu Anda ambil sering kali sama mudahnya; yang bisa menyakitkan adalah pelaksanaannya atau “penerimaanya”. Jika, misalnya, Kendala Situasional adalah masalah kesehatan, Anda dapat merencanakan untuk membuat janji dengan seorang dokter spesialis (mahal, memakan waktu dan menakutkan). Jika itu adalah hubungan yang bermasalah, Anda dapat melakukan pembicaraan jujur dengan pasangan Anda, atau berencana untuk berkonsultasi dengan konselor pasangan (lagi).
Lakukanlah dan gunakan jurnal Anda untuk merancang solusi secara rinci untuk mengatasi hambatan logistik dan situasional Anda.
Langkah 6. Mulai menerapkan solusi dan, jika mungkin, kembali ke jalan Anda.
Tujuan Anda di sini adalah untuk menerapkan secara cukup solusi yang telah dirancang sehingga Anda dapat merasa cukup tenang untuk kembali ke jalur harian Anda; yaitu pekerjaan yang seharusnya Anda lakukan. Anda tentu tidak ingin solusi itu sendiri menjadi bentuk penundaan, pada akhirnya.
Kadang-kadang, hanya menuliskan masalah secara rinci dalam jurnal Anda cukup untuk membuat Anda kembali pada jalur Anda. . .
Atau, menuliskan solusinya. . .
Atau, membuat satu atau dua panggilan telepon. . .
Atau, mengambil langkah-langkah yang lebih substantif dan lebih memakan waktu . . .
Sekali lagi, tidak ada cara yang salah untuk melakukan hal ini, dan Anda harus menggunakan waktu sebanyak yang Anda butuhkan untuk berhenti merasa panik, dan cobalah bersikap tenang, terutama di awal. Akhirnya, bagaimanapun, Anda akan dapat kembali ke jalan Anda dalam waktu yang makin lama makin singkat.
Gambar 3. Kembali ke jalur!
Langkah 7. Merayakan kemenangan Anda.
Tidak peduli apakah Anda sudah kembali sepenuhnya ke jalur Anda atau belum, atau bahkan jika Anda kembali sama sekali. Jika Anda telah sampai sejauh ini dalam proses, Anda menang. Anda akhirnya mampu menggennggam masalah penundaan Anda dengan cara yang berarti, mungkin setelah bertahun-tahun bergulat dengan ketakutan, kebingungan dan peratapan. Itu langkah besar, dan Anda harus memberikan diri Anda penghargaan untuk itu.
Jika Anda tidak percaya pada saya, jika Anda berpikir bahwa hanya “kemenangan mutlak” terhadap masalah penundaan Anda yang layak untuk dirayakan, maka silakan kembali dan baca ulang Bab 15 tentang Perfeksionisme.
Seperti yang saya sebutkan berulang kali, penting untuk merayakan tiap prestasi atau kemenangan sekecil apa pun dalam tiap aspek kehidupan Anda, dan jangan pernah untuk menghukum diri sendiri untuk tiap “kegagalan” yang dialami. Sebagian besar dari kita tumbuh dalam keadaan tertindas oleh terlalu banyak negativitas dan kritik, dan kita terus ditindas oleh hal-hal tersebut di masa dewasa. Terserah kita sendiri untuk menangkal negativitas tersebut, baik bagi diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita.
Jadi, banyak-banyaklah memberikan selamat kepada diri sendiri. Menelepon teman baik dan menceritakan prestasi Anda. Manjakan diri Anda dengan menonton di bioskop, membeli CD, mandi busa atau makanan penutup yang lezat. Atau keempatnya! Membuat keributan-jika Anda tidak, siapa lagi?
Ini bukanlah hanya sebuah latihan untuk merasa senang, meski itu sendiri adalah tujuan yang berharga. Hal ini juga membantu Anda “memiliki” kemenangan Anda, dan keterampilan yang digunakan untuk mencapainya, sehingga Anda memiliki memori dan keterampilan-keterampilan yang tersedia pada saat Anda membutuhkannya  untuk  melakukan pertempuran dengan musuh lama Anda, penundaan.
Langkah 8. Ulangi seperlunya.
Bahkan jika, kali ini, Anda mencetak sukses yang spektakuler; artinya, Anda dapat dengan cepat meredakan kepanikan Anda, mengatasi satu atau lebih hambatan Anda dan kembali ke jalur, Anda tidak boleh menganggap bahwa masalah penundaan Anda telah hilang. Penundaan adalah musuh yang bebal dan cerdik: ia akan kembali. Jadi, bersiaplah untuk mengulangi proses ini sesering yang diperlukan, dan kadang-kadang, sepanjang hidup Anda. Bagaimanapun,  yakinlah bahwa dengan bertahan Anda akan. . .
Langkah 9. Menyaksikan terjadinya perubahan!
Ketika saya mengajarkan teknik-teknik ini kepada siswa saya untuk mengalahkan penundaan yang berbasis rasa takut mereka, banyak dari mereka mulai membuat kemajuan dengan sangat cepat pada tujuan mereka. Itu karena, berbeda dengan citra diri negatif mereka sebagai seseorang yang malas, tidak disiplin atau tidak berkomitmen, mereka sebenarnya sangat energik, sangat disiplin, dan mempunyai komitmen yang tinggi. Masalahnya adalah, seperti yang dibahas sebelumnya, bahwa mereka berusaha untuk memecahkan masalah yang salah. Begitu mereka mulai mencoba untuk memecahkan permasalahan yang tepat, rasa takut, hambatan dan kepanikan mereka, banyak dari mereka yang melesat seperti anak panah menuju sasarannya, sering kali membuat lebih banyak kemajuan dalam beberapa minggu daripada yang mereka lakukan dalam beberapa tahun sebelumnya. Itu karena mengalahkan penundaan adalah tindakan pembebasan diri. Mulailah untuk menaklukkan masalah penundaan Anda, dan Anda mulai mendefinisikan ulang diri Anda sendiri dan kemungkinan-kemungkinan yang Anda miliki.
Pembebasan diri adalah sebuah perjalanan yang mengasyikkan untuk dilalui, dan satu hal yang menginspirasi untuk disaksikan. Saya tidak ragu bahwa banyak pembaca dari The Lifelong Aktivist siap untuk membuat perjalanan itu dalam waktu yang sangat singkat (jika tidak, mereka tidak akan memilih buku ini). Jika Anda haus untuk melakukan pembebasan diri, kuncinya adalah untuk mulai mengikuti saran dalam buku ini. Tapi tidak, jangan mengharapkan  kemajuan terlalu cepat: untuk membangun tujuan yang dapat dicapai dan sederhana, fokus pada perjalanan bukan tujuan, dan ingat bahwa waktu untuk mengatasi rasa takut adalah segera setelah Anda menyadari bahwa Anda mengalami hal itu, atau, lebih baik lagi, sebelum Anda mengalami hal itu, dengan memberdayakan diri sendiri ( lihat Bab 27).
Sekarang, menuju penulisan jurnal dan alat-alat lain untuk perubahan. . .

23. Perangkat Perubahan # I: Menulis Jurnal
Ada empat alat utama yang dapat Anda gunakan untuk membantu Anda mengalahkan rasa takut dan memacu pertumbuhan pribadi: Menulis Jurnal, Terapi, Perawatan Diri, dan Masyarakat Buatan. Saya akan membahas hal-hal tersebut dalam bab ini dan dua bab berikutnya.
Menulis jurnal akan tampak seperti hal yang termudah di dunia—dan memang begitulah adanya! Menulis jurnal hanyalah menuliskan pikiran dan perasaan Anda pada suatu waktu tertentu sedetail mungkin dan dengan sedikit mungkin hambatan atau sensor. Jenis jurnal yang saya maksud kadang-kadang disebut dengan “menulis bebas,” “penulisan otomatis,” atau penulisan “aliran kesadaran”. Saya tidak ada masalah dengan semua istilah tersebut. Apa yang tidak saya maksud dengan menulis jurnal adalah membuat kalender kronologis terpeinci mengenai peristiwa dalam hidup Anda. Dengan kata lain, saya tidak peduli tentang peristiwa itu sendiri, sebanyak pikiran Anda, dan terutama perasaan Anda yang menyelimutinya.
Perjalanan Penulisan Jurnal
Anda akan ingat bagaimana, pada bab terakhir, saya mengatakan bahwa menulis jurnal menenangkan Anda secara mental dan fisik. Itulah yang saya rasakan. Ketika saya mulai menulis jurnal, terutama ketika saya merasa kesal atau marah, saya cenderung untuk mengetik seperti iblis, dan kalimat saya pendek-pendek, hampir fragmentaris, seperti dalam gambaran contoh berikut ini:
Sial aku marah! Aku tidak tahan! Aku tidak tahu apa yang harus dilakukan! Aku ingin membunuh Frank. Aku benci dia. Aku tidak mengirimku sendirian untuk pertemuan ini. Dasar bajingan. Brengsek. Dan kurasa aku brengsek, juga. . . .
Kalimat saya pendek karena kemarahan dan rasa takut saya mencegah saya berpikir untuk waktu yang lama (jurnal Anda adalah benar-benar jendela ke dalam emosi Anda). Namun, pada akhir setengah jam, atau satu jam, atau tiga jam, dari penulisan jurnal saya merasa jauh lebih santai dan terkendali, dan itu terlihat dalam kalimat saya:
Nah, sesuatu jelas terjadi pada Frank. Segera setelah aku menyelesaikan ini, aku akan menelfonnya untuk memastikan dia baik-baik saja. Ini tidak seperti dia yang selalu bisa diandalkan-meski sebenarnya, dia bukanlah orang yang paling bisa diandalkan dari orang-orang lainnya. Namun, bukanlah dosa untuk menjadi sedikit tidak dapat diandalkan, dan di sisi lain, dia seorang rekan yang hebat. Dia benar-benar penyokongku  ketika Liz mencampuri kasusku, dan dia benar-benar hebat selama proyek yang kami kerjakan pada musim panas lalu. Dan aku kira dia sedang mengalami masa yang sulit dengan pacarnya, dia mengatakannya padaku. Bahkan, sekarang aku berpikir tentang hal itu, dia memintaku untuk membantunya. Itu bukanlah alasan untuk tidak muncul, tentu saja, tapi mungkin di masa depan, aku akan menelfonnya untuk mengingatkannya lebih awal tentang pertemuan  yang akan datang. . . .
Perhatikan bukan hanya ketenangan dan kalimat yang lebih panjang, tapi juga pandangan mengenai Frank dan situasinya dengan lebih akurat, kontekstual, dan welas asih.
Saya sebut jalan yang dilalui seseorang dalam jurnalnya, dari rasa takut, marah, dan rasa bersalah menuju ketenangan, kontrol, dan kasih sayang sebagai “perjalanan jurnal”. Anda mungkin akan melihat perjalanan yang sama di jurnal Anda sendiri. Mencarinya, dan menggunakannya untuk melacak pertumbuhan emosi Anda dalam tiap sesi jurnal, dan sepanjang karir aktivisme Anda.
Kiat-kiat untuk Penulisan Jurnal yang Efektif
Berikut adalah beberapa kiat untuk membantu Anda dalam penulisan jurnal:
1. KECEPATAN ADALAH KUNCI.
Makin cepat Anda menulis, makin baik, karena menulis cepat menyisakan sedikit waktu untuk penyensoran dan rasionalisasi diri. Tuliskan saja perasaan dan pikiran Anda di atas kertas, dan jangan berhenti untuk berpikir atau merenung selama lebih dari beberapa detik. Jangan khawatir tentang ejaan atau tata bahasa, dan, demi Tuhan, jangan menyensor diri sendiri. Dengarkan suara “hati” kecil dalam diri Anda yang mungkin terbiasa Anda tenggelamkan, dan tuangkan di atas kertas. Tuliskanlah semuanya di atas kertas. Kejujuran adalah hal yang paling penting dalam proses penulisan jurnal.
2. SEMUA MEDIA DAN FORMAT TIDAK MASALAH.
Komputer, selembar kertas, serbet makan malam, semuanya boleh digunakan. Jika Anda tidak suka menulis, cobalah berbicara pada perekam suara. Paragraf, daftar atau format lain juga bolah-boleh saja, asalkan format tersebut tidak mengganggu tujuan utama Anda untuk  menulis dengan jujur dan cepat.
3. MAKIN BANYAK MAKIN MERIAH.
Sebagaimana dibahas dalam bab terakhir, Anda ingin memulai menulis jurnal pada saat Anda mendapati diri Anda menunda-nunda, karena itu akan membantu Anda mengidentifikasi masalah dengan tepat. Tapi Anda bisa menulis jurnal di lain waktu, juga. Beberapa orang menulis jurnal sebagai hal pertama yang dilakukan di pagi hari, atau hal terakhir tiap malam, sebagai bentuk meditasi dan refleksi. Orang-orang lain menulis jurnal pada waktu yang aneh tiap kali mood mereka datang, dan yang lain menyisihkan beberapa jam tiap minggu atau bulan. Apa pun yang cocok untuk Anda boleh-boleh saja.
4. BOLEH SAJA MENJADI EMOSIONAL.
Kadang-kadang proses penulisan jurnal dapat menyebabkan Anda untuk mengungkap kenangan menyakitkan atau menggiring Anda untuk merasa sedih, sakit hati atau malu. Hal-hal tersebut bisa jadi sulit untuk dialami, tapi bagus bahwa Anda melakukannya, karena merupakan langkah untuk menuju penyembuhan. Izinkan diri Anda mengalami kenangan dan emosi tersebut dan, seperti yang disebutkan sebelumnya, jika Anda mengalami kesulitan untuk mengatasinya, temuilah terapis atau konselor profesional lainnya.
5. LAKI-LAKI BOLEH MENULIS JURNAL, JUGA.
Di kelas saya, biasanya ada banyak orang yang menerima gagasan mengenai penulisan jurnal, tapi banyak juga orang lain yang berpikir hal itu adalah cara banci untuk menghabiskan waktu mereka. Jika Anda seorang pria (atau perempuan, dalam hal ini) dengan prasangka seperti itu, saya menyarankan Anda untuk mengatasinya. Banyak ilmuwan, negarawan, dan aktivis terkenal  sepanjang sejarah menganggap bahwa menulis jurnal atau menulis korespondensi mengenai refleksi diri sebagai bagian penting dari upaya mereka untuk menjalani kehidupan yang beradab dan komplit. Anda juga harus berpikir demikian. Menulis jurnal mungkin, pada kenyataannya, menjadi rute tunggal yang paling efisien untuk mencapai tujuan yang dikatakan oleh Socrates yang disebutkan di awal The Lifelong Aktivist, yaitu untuk menjalani kehidupan yang terperiksa.
6. JANGAN TUNJUKKAN JURNAL ANDA KEPADA SIAPA PUN.
Untuk memastikan bahwa Anda mengatakan kebenaran yang menyeluruh, tidak dipoles, sering memalukan dan atau menyakitkan, pastikan Anda menyimpan jurnal Anda untuk pribadi Anda sendiri.
7. JANGAN TERBURU-BURU: KETIKA ANDA SELESAI, ANDA SUDAH SELESAI.
Menulis sampai Anda “tertuliskan” dan tidak bisa memikirkan apa-apa lagi untuk dikatakan. Ini mungkin memakan waktu beberapa menit, beberapa jam atau satu hari atau seluruh akhir pekan. Selama masih ada waktu, jangan terburu-buru: jika Anda punya banyak hal untuk dituliskan, itu berarti Anda punya banyak hal untuk dikatakan.
Itu saja tentang penjurnalan! Cobalah!
24. Perangkat Perubahan # II: Terapi dan Perawatan Diri
“Cobalah terapi!” Kata saya dalam kelas. Hanya seperti itu: tanpa basa-basi.
Saya mendapatkan reaksi yang menarik. Sering kali, para siswa tersipu malu. Kadang-kadang, kelas menjadi hening, seolah-olah orang terlalu malu bahkan hanya untuk tertawa.
Terapi masih menjadi hal yang sangat tabu. Banyak orang yang malu untuk mengakui bahwa mereka sedang atau telah menjalani terapi.
Bukan saya. Saya telah menjalani terapi, keluar-masuk selama dua dekade, dan saya menganggap terapi saya menjadi salah satu investasi terbaik terhadap waktu dan uang yang pernah saya buat. Terapi tersebut membantu saya untuk dapat melewati masalah dalam hidup saya jauh lebih cepat daripada yang dapat saya lakukan sendiri.
Tidak mengherankan jika saya pikir terapi itu indah. Saya pikir semua orang harus menjalani terapi. Serius; semua orang. Kita semua menanggung beban emosional dari masa kecil kita, dan kita semua hidup dalam masa-masa yang sulit dan tertekan. Juga, seperti yang saya sebutkan berkali-kali sepanjang buku ini, saya pikir aktivis memilikinya lebih keras dari banyak orang lain karena kesulitan bawaan dari Misi kita, dan kurangnya dukungan masyarakat dan (sering kali) dukungan keluarga untuk itu. Ini semua adalah alasan yang baik untuk bertemu dengan terapis.
Beberapa orang berpikir bahwa menemui seorang terapis merupakan pertanda kelemahan, tapi demikianlah kenyataanya. Menemui terapis adalah tanda bahwa Anda memiliki kekuatan untuk mengakui, dan berusaha untuk mengatasi, masalah Anda. Itulah mengapa begitu banyak orang sukses menemui terapis dan tidak merasa malu mengakuinya. Mereka menemui terapi hanya sebagai salah satu alat guna membangun kesuksesannya.
Beberapa orang mungkin lebih memilih untuk berkonsultasi dengan penasehat spiritual atau beberapa jenis konselor profesional lainnya. Saya tidak punya masalah dengan hal itu, tapi saya akan mendorong Anda untuk menemui terapis selain siapa pun yang Anda temui, setidaknya untuk sementara waktu.
Pemenang hadiah Pulitzer, penulis Richard Rhodes, menyimpulkan benang merah antara terapinya (untuk sindrom stres pascatrauma yang bersumber dari masa kanak-kanak yang kasar) dengan keberhasilan profesional:
Saya mulai terapi untuk diri saya sendiri, bukan untuk menulis, tapi melalui proses tersebutlah terobosan itu datang. . . . Tujuh tahun terapi tidaklah lebih mahal daripada lulus sekolah pascasarjana, dan saya sampai pada pemikiran bahwa terapi merupakan sekolah pascasarjana untuk emosi (ataukah itu merupakan perbaikan?). Ketika saya mengeluh menyadari biaya yang saya keluarkan, terapis saya, seseorang yang baik hati yang dilatih di Menninger Clinic, mengungkapkan harapannya bahwa terapi akan membayarnya sendiri. Karena saya telah mendapati yang baik dari menulis sekarang selama selama lebih dari dua puluh tahun. (How to Write: Advice and Reflections; Quill, 1995).
Saya tidak tahu tentang Rhodes, tapi satu alasan terapi berhasil untuk saya adalah bahwa saya membuatnya menjadi salah satu prioritas utama saya. Bukan suatu apa pun melainkan suatu keadaan darurat yang nyata yang akan menyebabkan saya merasa sayang untuk melewatkan sesi terapi, dan saya selalu menganggap serius rekomendasi dari terapis saya. Itu karena saya melihat bahwa wawasan dan pelajaran yang saya pelajari dalam terapi dapat membantu saya dalam semua aspek penting dalam hidup saya.
Jadi saya mendorong Anda untuk mencoba terapi. Benar adanya bahwa Anda telah berpikir tentang terapi, tapi hanya meratap. Berhentilah meratap, dan pergilah dan temui terapis. Berikut adalah dua kiat untuk membantu Anda:
1. Pilihlah dengan teliti.
Terapis sangat bervariasi dalam pelatihan, latar belakang, pendekatan, kompetensi dan biaya. Seorang terapis adalah salah satu kalangan profesional yang paling penting yang pernah Anda sewa, jadi cobalah untuk menemukan satu yang hebat. Jangan puas dengan seseorang yang hanya lumayan, dan tentu saja bukan seseorang yang biasa-biasa saja.
Cara terbaik untuk menemukan terapis adalah untuk bertanya pada teman-teman dan keluarga, atau mungkin dokter Anda, jika mereka dapat merekomendasikan seseorang.
Bila Anda menghubungi terapis, tanyakan bagaimanakah jenis klien yang dia pilih untuk bekerja sama. Jawabannya haruslah orang-orang seperti Anda, menghadapi masalah atau tantangan serupa dengan yang Anda sendiri hadapi. Beberapa terapis mengkhususkan diri untuk membantu orang-orang kreatif, sementara yang lain mengkhususkan diri untuk membantu orang-orang yang bekerja sendiri pada profesi konselor. Yang lain mengkhususkan diri untuk bekerja dengan korban trauma, termasuk orang-orang yang menderita Compassion Fatigue. Dan yang lain lagi memposisikan diri sebagai “pelatih karir” atau “pelatih kesuksesan”. Semua ini bisa menjadi sangat cocok untuk Anda.
2. Berikan waktu untuk berkembangnya hubungan.
Dalam banyak hubungan terapi, Anda menghabiskan dua atau tiga sesi merinci sejarah dan situasi Anda saat ini untuk terapis. Sesi ini bisa jadi membosankan karena terapis tidak memiliki banyak hal untuk dilakukan sampai dia memiliki semua informasi yang diperlukan. Jadi bersabarlah saat hubungan tersebut berkembang.
Namun, jika Anda telah menemui terapis untuk beberapa sesi dan kalian berdua tampaknya tidak “klik,” atau jika sesi terapi itu sendiri tampaknya tidak produktif, maka beritahulah terapis mengenai kekhawatiran Anda dan dengarkan apa yang dia katakan. Anda dapat memutuskan untuk melanjutkan lagi sesi terapi, atau mencari orang lain. Jangan ragu untuk melakukan yang terakhir, jika suara hati kecil Anda mengatakan “ini tidak berhasil”. Banyak orang mencoba dua, tiga atau bahkan empat terapis sebelum mendapatkan yang terbaik.
Perawatan Diri
Terapi, bersamaan dengan gizi, tidur, dan kebiasaan olahraga yang baik, merupakan aspek penting dari perawatan diri, topik yang saya bahas di Bagian I, Bab 10.
Seperti yang terapis hebat saya ajarkan, perawatan diri harus dilakukan sebelum apa pun kecuali keadaan darurat. Jika wujud fisik atau emosional Anda tidak sehat, maka Anda tidak bisa berharap untuk menjadi produktif dalam kegiatan aktivisme atau kegiatan apa pun. Juga sulit untuk mengurus orang lain, atau mengadvokasi mereka, ketika kebutuhan Anda sendiri tidak terpenuhi.
Aktivis perlu terus mendengar pesan ini, karena sangat mudah bagi kita untuk terbuai dalam mitos bahwa kita seharusnya mengorbankan semua yang kita miliki untuk gerakan kita. Meski mungkin ada contoh tersendiri aktivis yang melakukannya, mencapai hal-hal besar dengan cara demikian, kebanyakan dari kita tidak mampu membuat pengorbanan monumental seperti itu dan masih dapat produktif.
Jadi, jagalah diri Anda sendiri, dan jangan menyangkal kebutuhan fisik, emosional atau material Anda. Tindakan menemukan dan memenuhi kebutuhan tersebut membentuk dasar untuk hidup bahagia dan produktif. Jadwalkanlah pertemuan rutin dengan dokter, dokter gigi, dan dokter mata Anda. Makan makanan bergizi, lakukan banyak olahraga dan tidur malam yang penuh. Jangan buang waktu Anda untuk pekerjaan yang perfeksionis, tapi juga jangan biarkan ruang hidup Anda jatuh ke dalam ketidakpastian (seorang mahasiswa bijak saya pernah berkata demikian: “Depresi mengacaukan, dan kekacauan menyebabkan depresi”). Jika penampilan pribadi yang necis penting bagi Anda, pastikan untuk memasukkan agenda potongan rambut, belanja pakaian, dll. ke Misi dan Jadwal Anda.
Pada topik yang terkait: tangani masalah Anda. Penelitian7 telah menunjukkan bahwa orang-orang kreatif (kelompok yang sudah pasti mencakup banyak aktivis) menderita attention-deficit disorder (ADD), attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD), gangguan obsesif-kompulsif (OCD), depresi, kecanduan, gangguan bipolar (sebelumnya disebut manic depression) dan masalah kognitif dan emosional lainnya di atas rata-rata. Kegagalan untuk menangani dengan tegas masalah ini adalah salah satu bentuk paling mendasar dari sabotase diri. Jadi, jika Anda bahkan menduga bahwa Anda menderita salah satu atau lebih dari kondisi tersebut, atau hal-hal serupa lainnya, temuilah dokter. Jika dokter menyarankan terapi, lakukanlah terapi tersebut. Jika dokter Anda meresepkan obat, dan Anda setuju dengan pendekatan tersebut untuk memecahkan masalah Anda, maka gunakanlah obat tersebut.
Perawatan diri tidak harus menjadi upaya utama: dapat sesederhana seperti meluangkan waktu untuk menonton film, makan dengan teman-teman, berjalan-jalan di taman atau cuci mata di pusat perbelanjaan. Hal ini juga dapat berarti membeli sweater baru yang warna-warni yang menyenangkan Anda, atau naik taksi daripada naik bus sesekali. Kuncinya adalah memperlakukan diri dengan baik secara umum, dan juga untuk memberikan diri Anda sedikit “perlakuan khusus” sesering mungkin, sekali sehari atau lebih, tanpa merasa bahkan sedikit rasa bersalah. Perlakukan diri Anda dengan baik tiap kali Anda telah meraih “kesuksesan”, tidak peduli seberapa kecil, dan perlakukan diri Anda dengan baik terutama bila Anda telah mengalami “kegagalan” atau kekecewaan. Dan memperlakukan diri dengan baik tiap kali Anda menginginkannya; semudah itu.
Perlakukan saja diri Anda dengan baik, OK?
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