BAGIAN IV ~ MENGELOLA HUBUNGAN

1. HUBUNGAN ANDA YANG TERPENTING 
Saya menyebut proses di mana seseorang mencari cara untuk punya sebuah kepribadian yang kuat sebagai proses “aktualisasi diri.” Istilah tersebut diciptakan oleh psikolog berpengaruh, Abraham Maslow, dalam buku yang ditulisnya pada tahun 1962 dan karya-karyanya yang lain. Maslow menulis bahwa orang yang mengaktualisasikan dirinya akan menunjukkan semua atau sebagian besar dari ciri-ciri berikut:
	Realistis. Punya persepsi terhadap realitas yang lebih akurat, objektif, dan ”efisien”; merasa lebih nyaman terhadap kerumitan dan pertentangan daripada orang-orang yang tak mengaktualisasikan dirinya. 
	Menerima dirinya dan orang lain beserta segala sifat-sifatnya. Tak terbebani oleh rasa bersalah dan rasa malu; mampu menikmati hidup tanpa penyesalan atau sesal yang tak perlu. 
	Tak dirintangi oleh adat dan kebiasaan. Punya sifat yang sangat mandiri dan individualistis, namun tak mengisolasi dirinya dari orang lain. Dapat mencari kepuasan sendiri dan punya pendirian yang kuat tentang apa yang benar dan yang salah. 
	Terpusat pada masalah. Senang memecahkan masalah dan senang punya tujuan-tujuan yang ambisius. Teguh dan stabil dalam menghadapi kesulitan apapun. Ulet dan tabah. 
	Spontan/berpandangan terbuka. Punya pandangan yang terbuka dan mengesampingkan stereotip-stereotip terhadap dunia, serta punya apresiasi yang otentik terhadapnya. 
	Spiritualistik. Punya kebijaksanaan yang mendalam. 
	Gemeinschaftsgeuh. Mengenali, bersimpati, melimpahkan rasa kasih sayang terhadap sesama manusia, dan menjalin rasa kekeluargaan dengan yang baik, buruk, maupun jelek. 
	Berorientasi terhadap demokrasi. “Orang yang mengaktualisasikan dirinya tak membeda-bedakan sesama manusia berdasarkan kelas sosial, pendidikan, ras maupun warna kulit. Rendah hati dalam mengenali apa yang ia ketahui dn apa yang bisa diketahui, serta sedia untuk belajar dari siapapun.”
	Punya rasa humor yang filosofis dan tak memusuhi. Bisa menertawakan dirinya sendiri tapi tak pernah mengolok-olok orang lain. 
	Kreatif. Bisa mengekspresikan ”keunikan bawaan.” 

Maslow mencirikan aktualisasi diri sebagai “pertumbuhan intrinsik yang sudah ada dalam diri suatu organisme, atau lebih tepatnya, tentang apa organisme itu.” Maslow percaya bahwa semua orang pada dasarnya baik dan bahwa “psikopatologi pada umumnya merupakan hasil dari penolakan, frustasi, atau berubahnya sifat-sifat dasar kita.” Seperti yang akan Anda pelajari pada Bab 5, deskripsi ini sejalan dengan apa yang dipercayai oleh kaum progresif dan bagaimana mereka berusaha menjalani hidup serta memperlakukan orang lain. Beberapa pihak lain dari kalangan feminis mengkritik model Maslow, antara lain karena ia terlalu tinggi menilai kemandirian dan terlalu rendah menilai keterkaitan dan hubungan baik antar-individu maupun antara individu dengan alam. Meski demikian, saya percaya bahwa model Maslow tersebut akan tetap menjadi sebuah panduan yang berharga, dan yang terpenting, saya menyukai istilah "aktualisasi diri" yang tak hanya menentukan titik akhir (kepribadian yang diperoleh dengan proses aktualisasi diri), melainkan menilai suatu proses yang dapat digunakan untuk sampai ke titik akhir tersebut. Manakala saya menggunakan istilah tersebut dalam buku ini, saya tak secara saklek merujuk pada model Maslow, tapi merujuk pada konsep yang lebih luas yang sebagian besar, namun tak sepenuhnya, saling tumpang tindih. 
Sebagai seorang manusia dan aktivis, tujuan Anda yang paling penting seharusnya adalah memulai proses aktualisasi diri Anda. Hal ini dikarenakan dengan proses tersebut, Anda akan memperoleh kualitas-kualitas yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan-tujuan Anda yang lain. Proses aktualisasi diri menciptakan kekuatan, karakter, juga komitmen: hal ini merupakan sebuah tindakan politik, dan dasar bagi semua tindakan politik yang akan Anda lakukan di masa depan. Mari kita ingat kembali perkataan Confucius: “Untuk mengatur dunia, pertama-tama kita harus mengatur negara; untuk mengatur negara, pertama-tama kita harus mengatur keluarga kita; untuk mengatur keluarga kita, pertama-tama kita harus mengatur kehidupan kita sendiri; dan untuk mengatur kehidupan kita inilah, kita harus menetapkan hati kita dengan benar.” Kita juga tak boleh lupa bahwa Gloria Steinem memberikan judul Revolution from Within pada otobiografinya. 
Sejauh ini saya juga percaya bahwa salah satu perbedaan utama antara aktivis yang efektif dan yang tak adalah bahwa para aktivis yang efektif lebih mengaktualisaskan diri mereka. Misal, mereka lebih kuat dan mampu mengekspresikan keunikan mereka. Hal ini sesuai dengan yang dipaparkan oleh Saul Alinky dalam bukunya Rules for Radicals:
“Bagaimana bisa seorang organisator menghormati martabat seseorang jika dia tak menghormati martabatnya sendiri? Bagaimana bisa dia mempercayai orang lain jika dia tak benar-benar mempercayai dirinya sendiri? Bagaimana bisa dia meyakinkan orang lain bahwa mereka punya kekuatan untuk berdiri tegak dan menang, kekuatan yang ada pada masing-masing, jika dia tak percaya bahwa dia punya kekuatan tersebut? Ego harus dicamkan sungguh-sungguh karena kepribadian seorang organisator bisa menular pada orang lain, sehingga hal ini akan mengubah orang lain dari putus asa menjadi penyuka tantangan. Berbekal semua hal tersebut, seorang organisator dapat menciptakan ego massal.”
Meski saya dan Alinsky berkata seperti itu, Anda mungkin masih bertanya-tanya, “Bagaimana bisa saya membenarkan diri saya untuk menghabiskan waktu memecahkan masalah-masalah kecil, padahal ada banyak orang lain yang lebih menderita?” Keprihatinan ini wajar; saya akan membahasnya di beberapa bab berikutnya. Namun pertama-tama mari kita gali konsep aktualisasi diri secara lebih mendalam. 

2. VISI DARI DIRI YANG TERAKTUALISASIKAN
Maslow memaparkan bahwa tingkatan aktualisasi diri seseorang berhubungan dengan jumlah ‘pengalaman puncak’ yang ia miliki. Istilah ‘pengalaman puncak’ telah didefinisikan dalam banyak cara oleh Maslow dan tokoh-tokoh lain—dan kadang-kadang digunakan dalam konteks narkotika dan obat-obatan terlarang (NARKOBA). Namun, kebanyakan definisi “pengalaman puncak” merujuk pada sesuatu sebagai berikut: dalam sebuah pengalaman puncak, Anda tengah menggunakan kemampuan dan bakat Anda untuk melakukan sesuatu yang benar-benar Anda sukai dan berharga. Anda berada ”dalam zona” dan sama sekali tak merasa terhalangi, sehingga mampu bekerja dan berkreasi dengan sangat mudah. Anda jadi lupa waktu. Anda lupa makan, cek email, nonton televisi, atau apapun yang biasa Anda lakukan saat menunda-nunda suatu pekerjaan. Anda merasa hebat dan gembira. 
Anda ingin mengalami pengalaman puncak dalam hidup Anda sebanyak mungkin—dan Anda akan mendapatkannya jika berusaha meraihnya melalui Manajemen Tujuan, Manajemen Waktu, Manajemen Rasa Takut, dan Manajemen Hubungan. Kenyataannya, Anda ingin menjalani hidup yang diisi dengan pengalaman puncak dan kegembiraan sebanyak mungkin. Meski ini mungkin terdengar seperti tujuan yang tak realistis, sebenarnya ini sangat mungkin terjadi, terutama untuk para aktivis. Harap jangan jatuh dalam perangkap umum: memercayai bahwa kebanyakan manusia dapat mengalami pengalaman puncak yang langka atau pengalaman yang menggembirakan setelah mengalami penderitaan dan kebosanan yang panjang. Pandangan yang tragis dan pecundang tersebut menghindarkan seseorang dari hidup bahagia. Hal ini bisa kita telaah lebih lanjut dalam Bab 7, ciri-ciri pemikiran konservatif. 
Bergeser dari Nilai-nilai “Warisan” ke “Ekspresi Diri”
Gay Hendricks dan Kathlyn Hendricks, penulis buku Conscious Loving: The Journey to Co-Commitment (lihat Daftar Pustaka) mengidentifikasikan pola pikir tragis yang diuraikan di atas sebagai penghalang utama kebahagiaan pribadi:
“Kita terprogram untuk tak bisa merasa baik-baik saja dalam waktu yang lama tanpa melibatkan pengalaman-pengalaman negatif yang membuat kita merasa tertekan. Program ini memerintahkan kita untuk bersenang-senang/terlibat crash, mulai dekat/merasa sebal, merasa dekat/memulai pertengkaran. Kita punya asosiasi usang antara perasaan senang dan perasaan sakit, sehingga jika kita merasa senang untuk sementara waktu, entah bagaimana kita akan menemukan sesuatu yang membuat kita merasa sakit. 
‘Masalah Batas Atas’ merupakan istilah yang kita gunakan untuk menggambarkan kecenderungan manusia ini. Hal ini adalah satu-satunya masalah yang harus Anda pecahkan: bagaimana membiarkan diri Anda berkembang dengan energi yang lebih positif.
Umat manusia telah menderita dan berjuang selama jutaan tahun. Artinya, kita sangat mampu menangani energi negatif. Kita percaya bahwa dalam tahapan evolusi saat ini, spesies kita sebenarnya tengah menciptakan saluran-saluran baru dalam diri masing-masing untuk mengalami paparan energi positif. Bagaimana membuat diri merasa bahagia secara alami tanpa bantuan obat-obatan kimia, adalah tugas baru untuk ditemukan dalam proses evolusi ini. 
Hendricks Bersaudara banyak menulis tentang peralihan dalam psikis seorang individu, tapi World Values Survey (Survei Nilai-Nilai Dunia) yang bisa diakses di www.worldvaluessurvey.org mencatat bahwa terdapat peralihan yang sama menuju energi positif yang terjadi pada seluruh masyarakat. WVS sendiri adalah seri survei jangka panjang yang sangat dihormati, yang mendokumentasikan peralihan-peralihan dalam pemikiran, di antaranya dalam bidang sosial, budaya, dan politis di sejumlah hampir 80 masyarakat di dunia. Para sosiolog yang melakukan survei ini telah mengidentifikasikan sebuah peralihan kunci nilai-nilai yang terjadi saat masyarakat-masyarakat menjadi lebih makmur: suatu pergeseran dari nilai-nilai ‘peninggalan’ seperti kehati-hatian politis dan penerimaan mutlak terhadap status quo dan kewaspadaan terhadap orang luar, menjadi nilai-nilai ‘ekspresi diri’ seperti keterbukaan terhadap orang-orang dan pemikiran baru, aktivitas politik, dan eksplorasi kreativitas. Dengan kata lain, menuju proses aktualisasi diri dan progresifisme, yang akan Anda pelajari pada Bab 5. 
Pergeseran dari “peninggalan” menuju “ekspresi diri” adalah sesuatu yang baik untuk dilakukan, baik sebagai perseorangan maupun sebagai masyarakat. Kenyataannya adalah, tanpa mengalami cacat, menderita suatu penyakit, tertindas, atau hal-hal negatif yang lain, kita bisa merasa senang, bebas, bahkan bahagia selama hidup. Namun, bahkan dengan mengalami hal-hal negatif itu pun, kita masih tetap bisa merasa senang, bebas, dan bahagia. Ingat kembali apa yang disampaikan pada Bagian III Bab 14 dan pembahasan kita mengenai Christopher Reeve dan Dr. Viktor Frankl.
Kita bisa merasa senang, bebas, dan bahagia jika ingat bahwa terdapat miliaran manusia dan binatang di seluruh penjuru dunia yang lebih menderita daripada kita. Alasan kita untuk berusaha meraih kebahagiaan saat menghadapi bencana ini adalah: kesengsaraan kita sama sekali tak akan sedikit pun membantu mereka yang sedang menderita. Tapi, jika kita gembira, bebas, dan bahagia, hal tersebut akan membantu kita menjadi aktivis yang lebih baik, sehingga bisa membantu mereka yang menderita dengan lebih baik pula. Ini bukan berarti kita harus menekan atau mengabaikan kesedihan dan emosi-emosi ‘gelap’ kita, sering kali perasaan tersebut merupakan tanggapan yang sesuai dengan apa yang kita lihat dan alami, sehingga kita tak boleh lantas menghilangkannya. Tapi, jangan sampai perasaan-perasaan tersebut menguasai kita; salah satu caranya adalah dengan menyikapi perasaan tersebut secara langsung melalui terapi atau sarana-sarana lain. Kita dapat secara sadar maupun tak sadar menemukan dan menumbuhkan emosi-emosi kita yang positif. 
Pada Bab 4 saya akan membahas bagaimana proses aktualisasi diri membantu Anda menjadi seorang aktivis yang lebih baik dan efektif. Namun, pertama-tama mari kita bahas apa yang harus Anda lakukan untuk melakukan aktualisasi diri. 

3. BAGAIMANA MENGAKTUALISASIKAN DIRI
Begitu Anda mulai bisa melakukan Manajemen Tujuan, Waktu, Rasa Takut, dan Hubungan, Anda akan segera masuk dalam proses aktulisasi diri. Proses ini butuh waktu seumur hidup, dan di dalamnya Anda akan menghadapi kesulitan dan kegagalan yang tak bisa dihindari. Namun, seperti yang dijelaskan pada Bab III, yang terpenting adalah tidak terburu-buru; selalu berusaha meningkat sedikit demi sedikit; merayakan tiap kemenangan dan pencapaian, seremeh apapun tampaknya; dan jangan pernah merasa rendah diri atas kegagalan yang Anda alami. Ingatlah bahwa perkembangan bukan dicapai dengan menyalahkan diri, rasa malu, dan kecaman atas diri sendiri, melainkan dengan mengakui dan meningkatkan kekuatan serta pencapaian Anda. 
Maslow sendiri mengakui bahwa hanya segelintir orang yang telah mencapai tahap akhir aktualisasi diri. Tapi, menurut saya, menetapkan standar setinggi itu tak beralasan. Aktualisasi diri bukan tentang kesempurnaan, melainkan tentang (1) menemukan jalan Anda yang unik; (2) mengikuti jalan tersebut sejauh yang Anda mampu; dan (3) merasa sesenang mungkin saat melakukannya. Saya mengenal banyak orang yang memenuhi ketiga syarat tersebut. Namun, tetap saja, saya lebih suka menggunakan kata ‘mengaktualisasikan diri’ daripada ‘teraktualisasikan diri’ untuk mencerminkan realitas bahwa tak ada ‘garis finish’ yang resmi dan bahwa kita semua sedang berproses. 
Ketika Anda memulai proses aktualisasi diri, pastikan Anda memposisikan bahwa Anda tak hanya berusaha mengejar tujuan-tujuan Anda, tapi juga berusaha menjadi seseorang dengan kepribadian yang kuat seperti yang telah dijelaskan pada Bab III. Hal ini akan mengantarkan Anda pada pencapaian tujuan-tujuan yang lebih banyak lagi, termasuk tujuan yang lebih besar dan tujuan yang menakutkan bagi Anda. Tak peduli apakah kata ‘menakutkan’ tersebut merujuk kepada pekerjaan baru, hubungan baru, tempat tinggal baru, aktivisme yang baru, atau yang lainnya, proses aktualisasi diri akan memberikan Anda kekuatan dan kualitas-kualitas lain yang Anda butuhkan untuk mencapainya. 
Mohon diingat bahwa proses aktualisasi diri bukan merupakan hal tambahan yang Anda lakukan di atas semua kewajiban dan tanggung jawab ‘normal’ Anda. Proses aktualisasi diri merupakan sebuah tindakan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dan tanggung jawab dengan cara terberdayakan dan menyenangkan. Proses ini adalah suatu strategi untuk hidup, dan sangat efektif. Manajemen Tujuan, Waktu, Rasa Takut, dan Hubungan adalah kuncinya. 
Lingkupi Diri Anda dengan Orang-orang yang Mengaktualisasikan Dirinya
Seperti yang telah sering dibahas di The Lifelong Activist, Anda harus menempatkan diri Anda dalam atmosfer orang-orang yang mendukung Anda. Maksudnya, Anda butuh dikelilingi oleh orang-orang yang teraktualisasikan dirinya dan orang-orang yang mengaktualisasikan dirinya, karena mereka adalah orang-orang yang paling memahami dan mendukung Anda dalam proses aktualisasi diri. Selain itu, pastikan bahwa organisasi di mana Anda bekerja juga mendukung proses aktualisasi diri Anda tersebut (lihat bab berikutnya). 
Semua ini sangat penting dalam konteks aktivisme Anda. Begitu banyak waktu dan energi aktivis yang akan terbuang dalam pekerjaan yang sia-sia, seperti pada saat pertikaian, bentrokan kepribadian, dan kejadian-kejadian lain. Bekerja dengan orang-orang yang mengaktualisasikan dirinya adalah cara terbaik untuk meminimalisir kemungkinan jatuh dalam jebakan-jebakan tersebut dan akan memastikan bahwa suatu hari Anda akan merasa puas dengan karir Anda sebagai seorang aktivis. 
Hal tersebut bukan berarti bahwa Anda hanya mencari atau bekerja dengan orang-orang yang ‘sempurna’. Kesempurnaan bukanlah tujuan, dan bukan standar realistis jika diaplikasikan pada manusia. Proses aktualisasi diri, seperti yang saya sebutkan di atas, adalah proses seumur hidup, dan bahkan, orang-orang yang dirinya sangat teraktualisasi punya masalah yang harus terus-menerus mereka selesaikan. Perbedaan antara mereka dan orang-orang yang tak mengaktualisasikan dirinya adalah orang yang mengaktualisasikan dirinya punya komitmen untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan membantu orang lain menyelesaikan masalahnya. Sebaliknya, orang-orang yang tak mengaktualisasikan dirinya menghabiskan energi mereka untuk menyangkal, menindas, menyalahkan (diri sendiri atau orang lain), dan melakukan strategi-strategi penyelesaian tak efektif yang lain. Hasilnya, masalah tetap tak terselesaikan dan membuat hidup mereka sendiri serta hidup orang lain tak bahagia. 
Anda harus selalu mendorong aktivis-aktivis yang lain untuk melakukan aktualisasi diri, dan mendukung mereka dalam proses tersebut. Untuk sekarang ini, Anda dapat membentuk tim dengan satu atau dua teman Anda, baik teman sekelas maupun rekan kerja untuk saling membantu dalam Manajemen Tujuan, Waktu, Rasa Takut, dan Hubungan (petunjuk untuk melakukannya silakan dilihat di www.lifelongactivist.com/workgroups). Anda juga dapat melakukan mentoring pada satu atau dua orang. Mentoring, seperti yang telah kita bahas pada Bab III, adalah cara yang tak hanya bagus untuk mendukung orang lain, tapi juga bagus untuk memperkokoh pengetahuan dan perkembangan Anda sendiri. Namun, pastikan memilih anak didik yang berkomitmen untuk berproses, dan masukkan waktu yang Anda habiskan untuk melakukan mentoring terhadap mereka dalam Pernyataan Tujuan Pribadi Anda, Misi Rencana, Anggaran Waktu, dan Jadwal Mingguan. 

Latihan
Buatlah daftar yang berisi nama-nama orang yang Anda kenal dan yang Anda anggap sedang melakukan proses aktualisasi diri. Mereka bisa aktivis maupun bukan aktivis, dan sebagian besar dari mereka akan lebih berhasil dalam beberapa bidang kehidupan atau karir jika dibandingkan dengan yang lain. Mereka mungkin tak tahu jika yang mereka lakukan sebenarnya adalah proses aktualisasi diri, tapi mereka tetap akan bekerja keras untuk menjalani hidup mereka sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percayai. 
Pikirkan kualitas yang dimiliki orang-orang ini, yang membuat Anda berpikir bahwa mereka sedang melakukan proses aktualisasi diri, dan khususnya, bagaimana mereka melakukan manajemen Tujuan, Waktu, Rasa Takut, dan Hubungan. Bayangkan mereka sebagai mentor, dan buatlah rencana untuk membangun hubungan itu (lihat Bagian III, Bab 26). 

4. AKTUALISASI DIRI UNTUK MENJADI SEORANG AKTIVIS YANG LEBIH BAIK
Proses aktualisasi diri akan membantu Anda menjadi seorang aktivis yang lebih baik karena alasan-alasan berikut.
	Orang-orang yang mengaktualisasikan dirinya tak hanya dapat melihat tujuan-tujuan mereka secara lebih jelas, tapi juga menggunakan waktu mereka secara lebih baik. Mereka cenderung tak terlalu menderita karena rasa takut, termasuk rasa takut yang didasari perilaku perfeksionis, berpikiran negatif, hipersensitif, dan panik. Mereka juga cenderung membangun hubungan-hubungan yang lebih efektif, baik hubungan personal maupun profesional. Hubungan-hubungan tersebut tak hanya memberikan mereka dukungan dan sumber daya, tapi juga memungkinkan mereka untuk memperluas “lingkaran pengaruh” mereka, seperti yang dijelaskan oleh Stephen Covey. Dengan kata lain, aktualisasi diri memungkinkan Anda menggunakan kekuatan dan bakat semaksimal mungkin. 
	Seorang aktivis yang mengaktualisasikan dirinya adalah seorang aktivis yang bahagia, dan seorang aktivis yang bahagia biasanya merupakan pemberi nasihat yang lebih efektif terkait dengan nilai-nilai yang dimilikinya. Lihat Bagian V Bab 30 untuk penjelasan lebih lanjut tentang topik ini. Namun secara sederhana, orang-orang yang bahagia, optimistis, dan antusias cenderung menarik orang lain untuk mendekat ke diri dan cara berpikir mereka. Sebaliknya, orang-orang yang tak bahagia, pemurung, dan tak termotivasi cenderung menjauhi orang lain.
	Orang yang mengaktualisasikan dirinya juga cenderung punya emosi yang lebih kuat dan tahan daripada orang-orang yang tak mengaktualisasikan dirinya. Kekuatan dan ketahanan adalah sesuatu yang patut untuk dipunyai, dan sangat berguna bagi para aktivis yang sedang mengerjakan suatu proyek atau menjalani kehidupan yang penuh tekanan.
	Berkat kekuatan emosi mereka, orang-orang yang mengaktualisasikan dirinya juga cenderung tak egosentris jika dibandingkan dengan orang-orang yang tak mengaktualisasikan dirinya. Hal ini berarti bahwa mereka lebih mampu menerima orang lain dengan cara mereka sendiri. Hal ini juga merupakan kualitas yang sangat berharga yang harus dimiliki oleh tiap aktivis, karena membantu Anda untuk berhubungan, dan mempengaruhi khalayak pendengar yang beraneka ragam. Seorang aktivis yang tak mengaktualisasikan dirinya akan cenderung bertindak penuh kebingungan, penghinaan, atau bahkan kebencian terhadap seseorang yang punya pikiran yang berbeda dengan dirinya. Sebaliknya, seorang aktivis yang mengaktualisasikan dirinya bisa mengendalikan emosi dan pandangan penuh kasih sayang yang merupakan dasar bagi aktivisme yang efektif (lihat Bagian V Bab 10 untuk penjelasan lebih lanjut). 

Seperti yang dibahas pada Bagian I, proses aktualisasi diri bisa menyebabkan Anda sedikit, atau bahkan sama sekali tidak, melakukan aktivisme secara sementara atau permanen. Jika hal itu terjadi, jujurlah kepada tujuan Anda dan jangan menyesali pilihan Anda. Ada peluang yang bagus bagi Anda untuk suatu hari kembali melakukan aktivisme, dan pada saat itu, Anda akan memberikan kontribusi yang jauh lebih besar daripada jika Anda menghabiskan waktu bertahun-tahun melakukan aktivisme dengan setengah hati yang bertentangan dengan nilai-nilai dan kebutuhan sejati Anda. 

Misi untuk Organisasi Aktivis
Salah satu tujuan utama organisasi aktivis adalah membantu pegawai, sukarelawan, dan para peserta lain untuk melakukan proses aktualisasi diri. Jika Anda mengikuti organisasi semacam ini, doronglah untuk melakukannya dengan cara sebagai berikut.
	Menyediakan sarana, pelatihan, dan dukungan yang lain bagi peserta yang ingin melakukan Manajemen Tujuan, Waktu, Rasa Takut, dan Hubungan.
	Doronglah hubungan mentoring secara aktif. Hal ini bisa dilakukan di antara orang-orang yang bekerja di organisasi Anda, atau antara anggota organisasi Anda dengan pihak luar (lihat Bagian III Bab 26 dan www.lifelongactivist.com/mentoring).
	Dirikanlah perpustakaan untuk meminjamkan buku-buku yang tercantum pada Daftar Pustaka dan jadilah pendukung bagi kelompok-kelompok pembaca atau grup-grup diskusi yang membahas masalah-masalah yang terkait dengan proses aktualisasi diri.
	Siapkan sebuah workgroup Lifelong Activist (lihat halaman 385 dan www.lifelongactivist.com/workgroups untuk informasi lebih lanjut. 

Organisasi yang terdiri dari para aktivis yang bahagia dan mengaktualisasikan dirinya secara efektif, lebih mungkin mendapatkan lebih banyak perhatian dan dukungan—termasuk dukungan finansial—daripada sebuah organisasi yang terdiri dari orang-orang yang sengsara, depresi, dan orang-orang tak berguna yang tak mengaktualisasikan dirinya. Organisasi yang pertama tadi mungkin juga akan lebih berhasil mencapai tujuan-tujuannya dalam mempengaruhi orang lain dan mendorong terjadinya perubahan sosial yang positif. 
Makin banyak aktivis yang mengaktualisasikan dirinya, makin baiklah kita. 

5. AKTUALISASI DIRI: SEBUAH NILAI PROGRESIF
Dalam Moral Politics dan Don’t Think of an Elephant! (Lihat Bibliografi), dan karya lainnya, linguis kognitif George Lakoff menjelaskan bagaimana manusia menggunakan metafora, atau model, untuk menyusun informasi dan memahami dunia yang kompleks di sekitarnya secara lebih baik. Salah satu metafora utama yang kita gunakan untuk memahami masyarakat dan arena politik, katanya, adalah dari keluarga kita sendiri – keluarga kandung kita tentu saja – menjadi sistem sosial dan politik pertama yang kita alami. Kaum progresif, kata Lakoff, cenderung menggunakan apa yang disebutnya model “orang tua pengasuh” (nurturant parents) untuk menafsirkan politik dan masyarakat, sementara kaum konservatif cenderung menggunakan model “ayah galak” (strict father). Ketaksetaraan jender antara “orangtua penyayang” dan “ayah galak” merupakan hal yang disengaja karena, “Dalam model ayah galak, peran maskulin dan feminin sangat berbeda, dan ayah adalah tokoh sentral. … Dalam model orangtua pengasuh, tak ada perbedaan jender semacam itu.”
Saya akan membahas model ayah galak dalam Bab 7, tapi pertama-tama, dari Don’t Think of an Elephant!, berikut ini gambaran Lakoff tentang model orang tua pengasuh:
“Keluarga dengan orangtua pengasuh menganggap bahwa dunia, meski berbahaya dan keras, pada dasarnya baik, bisa diubah menjadi lebih baik, dan adalah tanggung jawab seseorang untuk berusaha ke arah itu. Dengan demikian, anak-anak dilahirkan dalam keadaan baik dan orang tua dapat membuat mereka menjadi lebih baik. Kedua orangtua berbagi tanggung jawab untuk membesarkan anak-anak. Tugas mereka adalah untuk mengasuh anak-anak dan membesarkannya untuk menjadi pengasuh. Mengasuh punya dua aspek: empati (merasakan dan peduli perasaan orang lain) dan tanggung jawab (mengurus diri sendiri dan orang lain yang menjadi tanggung jawab kita). Kedua aspek pengasuhan tersebut menyiratkan nilai-nilai keluarga yang bisa kita kenali sebagai nilai-nilai politik progresif: dari empati, kita ingin orang lain mendapat perlindungan dari bahaya, pemenuhan hidup, keadilan, kebebasan (konsisten dengan tanggung jawab), dan komunikasi dua arah yang terbuka. Dari tanggung jawab diikuti oleh kompetensi, kepercayaan, komitmen, pembangunan komunitas, dan sebagainya.”
Apakah aktualisasi diri merupakan nilai progresif? Saya percaya begitu adanya, karena ciri-ciri aktualisasi diri Maslow mirip dengan model orangtua pengasuh dari Lakoff tersebut. Bacalah kembali deskripsi aktualisasi diri individu dalam Bab 1, dan Anda akan melihat bahwa aktualisasi diri dan model orangtua pengasuh sama-sama menekankan:
	kebaikan mendasar tiap individu
	kebaikan mendasar orang lain
	independensi pikiran dan tindakan
	kesetaraan dan kebebasa
	kreativitas dan ekspresi lain dari “diri”
	pentingnya memperlakukan orang lain dengan hormat, toleransi dan kebaikan.
	Selain itu, seperti yang akan Anda lihat dalam Bab 7, kualitas-kualitas tersebut bertentangan secara langsung dengan model ayah galak kaum konservatif.

Meski Lakoff tak menggunakan frase “aktualisasi diri” yang sama dalam Don’t Think of an Elephant!, ia mendesak kaum progresif untuk berusaha ke arah pola pikir yang terdengar seperti berikut:
“Jika Anda berempati dengan anak Anda, Anda ingin anak Anda merasa terpenuhi kebutuhannya dalam hidup, untuk menjadi seseorang yang bahagia. Jika Anda sendiri adalah seorang yang tak bahagia dan tak terpenuhi, Anda tak akan menginginkan orang lain untuk lebih bahagia dari Anda. Dalai Lama mengajarkan kita hal tersebut. Oleh karena itu, merupakan tanggung jawab moral bagi Anda untuk menjadi orang yang bahagia dan terpenuhi. Tanggung jawab moral Anda. Selanjutnya, merupakan tanggung jawab moral Anda untuk mengajarkan anak Anda [dan orang lain] untuk menjadi orang yang bahagia dan terpenuhi, yang menginginkan orang lain untuk menjadi bahagia dan terpenuhi pula.” [Penekanan ditambahkan]
Mungkin tak ada contoh yang lebih baik mengenai pola pikir progresif pengasuh selain kutipan indah dari Perdana Menteri Spanyol José Luis Rodríguez Zapatero. Pada Juni 2005, begitu parlemen Spanyol melegalkan pernikahan sesama jenis, ia berkata, “Kita memperluas kesempatan untuk memperoleh kebahagiaan bagi tetangga kita, rekan kerja kita, teman kita, saudara kita.”
Hal tersebut benar-benar merupakan misi dari semua kaum progresif, terutama jika Anda memperluas lingkaran untuk mencakup tak hanya tetangga kita, tapi juga tiap orang dan semua makhluk yang berbagi planet bersama kita. Tujuan kita adalah untuk membantu mereka mengaktualisasi-diri.
Ini adalah misi yang mulia, tapi seperti yang dikatakan oleh Konfusius, Anda harus memulainya dari diri sendiri. Jadi, mulailah berusaha mengaktualisasi-diri, dan jangan pernah merasa bersalah karena Anda telah berusaha untuk memulainya. Sebaliknya, biarkan contoh menggembirakan yang Anda lakukan menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama.

Latihan
Apakah Anda masih merasa bersalah atau merasakan emosi negatif lainnya mengenai topik aktualisasi diri, atau mengenai kebutuhan atau keinginan Anda sendiri untuk mengaktualisasikan diri? Jika demikian, cobalah untuk menulis jurnal untuk melihat apakah Anda dapat menentukan dan meredakan perasaan tersebut, atau berkonsultasilah dengan mentor, terapis atau penasihat lain.

6. KEBOHONGAN BESAR SAYAP KANAN
Ada satu hambatan, yang mungkin lebih dari yang lainnya, menghalangi banyak kaum progresif untuk hidup bahagia, hidup dalam aktualisasi diri: pandangan bahwa menjadi progresif secara otomatis menjerumuskan Anda ke dalam kehidupan yang tak bahagia, atau membuat Anda secara tragis terpisah dari arus utama kemanusiaan. Pandangan ini dikemukakan oleh orang-orang di Sayap Kanan maupun Sayap Kiri, atas alasan yang berbeda.
Jelas sekali mengapa Sayap Kanan ingin meyakinkan orang-orang bahwa menjadi progresif membuat Anda sengsara: demi mendukung agenda mereka. Makin banyak orang percaya bahwa kaum progresif adalah pecundang, orang gila, tak dapat dipercaya, pecinta lingkungan ekstrim, terlalu liberal, tak realistis, aristokratis, bidah, elite, dll, makin mudah pula pekerjaan golongan Kanan. Kesalahpahaman tersebut dan kesalahpahaman lainnya telah disengaja dan secara agresif dipromosikan oleh tim sukses sayap kanan sampai dengan setidaknya tahun 1950-an (lih. McCarthy dan pemburukan calon presiden Demokrat Adlai Stevenson sebagai seorang intelektual “terpelajar”). “Kaum liberal sebagai pecundang”, pada kenyataannya, dapat dianggap sebagai salah satu bagian yang paling sukses propaganda Sayap Kanan: sukses karena sebagian besar orang, termasuk banyak progresif, mempercayainya.
Lebih sulit untuk mencari tahu mengapa beberapa orang Kiri menyebarkan kesalahpahaman ini. Beberapa aktivis mungkin tanpa berpikir panjang percaya pada propaganda Sayap Kanan itu, sementara yang lainnya dapat menggunakan kesalahpahaman tersebut untuk membenarkan kegagalan diri mereka dalam mengaktualisasi-diri dan membangun hidup yang bahagia. Tetap saja, sebagian orang lainnya, secara keliru, merasa tak pantas untuk menjadi bahagia, atau tak seharusnya bahagia, di dunia di mana terdapat begitu banyak orang yang menderita. Sudut pandang sesat seperti ini juga sering digunakan sebagai alibi atas masalah yang lebih dalam yang membuat aktivis merasa tak bahagia: perasaan rendah diri. Orang yang rendah diri sering merasa bahwa mereka tak pantas untuk menjadi bahagia atau terpenuhi kebutuhannya, sehingga mereka sering membangun kehidupan untuk diri mereka sendiri yang ditandai dengan kekurangan. (Ingat kembali cerita Gloria Steinem dan diskusi tentang kemiskinan sukarela dalam Bagian I Bab 13). Bagaimanapun, tak ada cukup alasan untuk hidup dengan cara ini, dan melakukannya mungkin akan membuat Anda menjadi aktivis yang lebih buruk, alih-alih aktivis yang lebih baik. Jadi:
	Jika Anda merasa rendah diri, berusahalah untuk menciptakan citra diri yang sehat untuk diri sendiri. Hal ini mungkin butuh terapi dan cara lain yang telah dibahas dalam Bagian III.

Jika Anda telah mempercayai kesalahpahaman bahwa menjadi progresif haruslah tak bahagia, berusahalah untuk merangkul visi yang lebih positif.
Ingatlah bahwa banyak orang yang paling bahagia dan berdaya di sekitar kita adalah para aktivis progresif, yakni orang-orang seperti Granny D, Julia Butterfly Hill, Jim Hightower, Frances Moore Lappe dan Dr Patch Adams. (Anda mungkin bisa memikirkan contoh lain di komunitas atau gerakan Anda sendiri.) Orang-orang ini, dan tak satupun yang tak bahagia yang kebetulan Anda kenal atau pernah mendengar tentangnya, adalah orang-orang yang harus Anda contoh kehidupan dan kariernya. Ingatlah bahwa berusaha untuk menjadi bahagia bukanlah egois, hal itu, menurut Lakoff, merupakan kewajiban moral Anda.
Bagaimana dengan fakta yang tak terbantahkan bahwa terdapat banyak kaum progresif yang tak bahagia? Nah, telitilah komunitas apapun dan Anda akan menemukan banyak orang yang tak bahagia. Jika kaum progresif punya ciri kelemahan masing-masing, yang berasal dari kerasnya hidup dan berada di jalur perjuangan terus-menerus melawan masyarakat yang bertentangan dengan nilai-nilai mereka, begitu pula eksekutif perusahaan atau kelompok lain yang dapat Anda sebutkan. Bagi tiap kaum progresif yang berjuang melawan kemiskinan atau keterasingan, ada seorang manajer tingkat menengah yang mencoba mencari tahu bagaimana ia bisa lepas dari nasibnya yang seperti “satu jeruji tanpa makna pada sebuah roda.”
Kenyataannya mungkin saja bahwa sebagian kaum progresif, dan terutama yang lebih tua, yang “mapan,” sebenarnya lebih bahagia daripada kebanyakan kaum konservatif. Ini tentunya salah satu kesimpulan yang dapat ditarik dari model “ayah galak” Lakoff – hal yang umum bagi pemikiran konservatif, dan yang akan saya bahas dalam bab-bab selanjutnya dari bagian ini. Sangat penting untuk memahami akar dan kerangka pemikiran konservatif, bukan hanya sebagai penangkal propaganda konservatif, tapi juga agar Anda dapat lebih mempresentasikan pemikiran progresif secara persuasif, baik kepada orang-orang konservatif itu sendiri maupun kepada orang-orang yang netral secara politik.

7. MODEL AYAH GALAK
Dalam Bab 5, saya membahas model “orang tua pengasuh” yang dikatakan George Lakoff sebagai dasar banyak pemikiran progresif. Berikut ini, dari Don’t Think of an Elephant! lagi, padanan pemikiran konservatif, model “ayah galak”:
Model ayah galak dimulai dengan seperangkat asumsi:
	Dunia adalah tempat yang berbahaya, dan akan selalu begitu, karena ada kejahatan di luar sana. Dunia ini juga sulit karena ada sifat kompetitif. Akan selalu ada pemenang dan pecundang. Ada kebenaran mutlak dan kesalahan mutlak. Anak-anak lahir dalam keadaan buruk, dalam arti bahwa mereka hanya ingin melakukan apa yang terasa baik, bukan apa yang benar. Oleh karena itu, mereka harus dibuat menjadi baik.
	Yang dibutuhkan dalam dunia seperti ini adalah ayah yang kuat dan galak, yang dapat melindungi keluarga di dunia yang berbahaya ini dan mendukung keluarga di dunia yang sulit ini, dan mengajari anak-anaknya mana yang benar dan mana yang salah.
	Yang dibutuhkan anak adalah ketaatan, karena ayah yang galak adalah otoritas moral yang tahu mana yang benar dan mana yang salah.

Orang yang baik, yang bermoral, adalah yang cukup disiplin untuk taat, untuk mempelajari apa yang benar, melakukan apa yang benar dan tak melakukan apa yang salah, dan untuk mengejar apa yang menjadi kepentingan pribadi untuk mencapai kesejahteraan dan menjadi mandiri. Seorang anak yang baik tumbuh dengan cara seperti itu. Seorang anak yang buruk adalah anak yang tak belajar tentang kedisiplinan, tak berkembang secara moral, tak melakukan apa yang benar, dan oleh karena itu tak cukup disiplin untuk menjadi sejahtera. Dia tak bisa mengurus dirinya sendiri dan dengan demikian menjadi tergantung pada orang lain.
Model ayah galak, kata Lakoff, “mengasumsikan bahwa dunia adalah dan akan selalu berbahaya dan sulit, dan bahwa anak-anak dilahirkan buruk dan harus dibuat baik. Ayah galak adalah otoritas moral yang harus mendukung dan membela keluarga, memberitahu istrinya apa yang harus dilakukan, dan mengajarkan anak-anaknya yang benar dari yang salah. Satu-satunya cara untuk melakukannya adalah melalui hukuman yang menyakitkan dan pendisiplinan secara fisik yang pada saat tumbuh dewasa akan menjadi disiplin internal.”
Hal tersebut adalah mentalitas “bertahan hidup” murni, dan tak bisa lebih kontras lagi dengan aktualisasi diri individu yang telah dijelaskan dalam Bab 1:
	orang-orang yang mengaktualisasi-diri adalah orang-orang yang independen, sedangkan “anak yang baik” dalam model ayah galak adalah orang-orang yang taat.

orang yang mengaktualisasi-diri terlahir dalam keadaan baik, sedangkan anak dalam model ayah galak lahir dalam keadaan buruk.
orang-orang yang mengaktualisasi-diri merasa menganggap dunia sebagai rumah, sementara model ayah galak memandang dunia, dan orang-orang lain, sebagai tempat yang sulit dan berbahaya.
Model ayah galak didasarkan pada ketakutan, tapi merupakan jenis rasa takut yang berbeda dari apa yang dibahas dalam Bagian III. Ketakutan-ketakutan tersebut – takut akan perubahan, takut gagal dan takut sukses – sebagian besar merupakan rasa takut terhadap diri sendiri: rasa takut bahwa Anda tak punya apa yang diperlukan untuk berhasil, atau tak dapat menangani permasalahan hidup yang menghadang Anda. Model ayah galak kebanyakan merasa takut kepada orang lain. Model ayah galak menjelaskan mengapa banyak kebijakan konservatif cenderung mengabaikan, atau bahkan menghukum, mereka yang berjuang secara ekonomi, sementara memberi penghargaan bagi yang berhasil, bahkan jika kesuksesan mereka tercapai dengan cara yang tak jujur. Model ini menganggap bahwa orang berjuang bukan karena mereka telah menjadi korban dari nasib buruk atau ketakadilan sosial, tapi karena mereka tak menaati aturan. Maka tak hanya benar, tapi juga wajib, bahwa mereka harus dihukum, demi kebaikan mereka sendiri dan kebaikan masyarakat.
Imbalan atas Ketakutan Kaum Konservatif... dan Keberanian Kaum Progresif
Model ayah galak yang berdasarkan rasa takut juga menjelaskan berbagai perilaku menyimpang, terutama yang dapat kita kaitkan dengan Sayap Kanan, termasuk fanatisme, pengasingan diri ke pinggiran kota yang terpencil dan terisolasi, dan kecenderungan untuk bergabung dengan gereja-gereja yang otoriter dan organisasi lain. Oh, dan jangan lupa dongeng antipati Sayap Kanan terhadap hubungan seksual, terutama homoseksual, seks pra-nikah dan seks di usia muda. (Lakoff menunjukkan bahwa hal tersebut merupakan jenis hubungan seksual yang paling langsung menumbangkan model ayah galak. Sayap Kanan ini juga secara turun-temurun membenci seks antar-ras, tapi kaum progresif telah berhasil mengalahkan rasisme hingga, dewasa ini, bahkan beberapa golongan Kanan mengakui kesalahannya mengenai kebencian tersebut, setidaknya di muka umum. Sayap Kanan ini juga secara rutin menggunakan rasa takut dan rasa benci sebagai strategi eksplisit untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan. Selama beberapa dekade, “musuh” utama Sayap Kanan yang seolah-olah ingin mereka “hindarkan dari kita” adalah dengan melawan Komunisme.
Dalam Don’t Think of an Elephant!, Lakoff menunjukkan, “Ketakutan dan ketakpastian ... secara alami mengaktifkan bingkai ayah galak pada sebagian besar orang, mengarahkan pemilih untuk melihat politik dengan pandangan konservatif.” Dia juga menulis:
“Kobaran api perang budaya yang diprovokasi dan dikelola oleh kaum konservatif bukanlah kebetulan. Bagi moralitas ayah galak, untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan politik... kaum konservatif butuh dukungan dari banyak orang miskin. Artinya, mereka membutuhkan persentase yang signifikan dari kelas miskin dan kelas menengah untuk memberikan suara kepada kepentingan ekonomi mereka. ... Metode mereka untuk mencapai hal tersebut telah memicu perang sipil budaya. ... Menghimpit orang-orang Amerika dengan moralitas ayah galak (disebut konservatif) terhadap orang-orang Amerika dengan moralitas orangtua pengasuh (kaum liberal yang dibenci), yang digambarkan sebagai ancaman terhadap cara hidup dan identitas budaya, agama, dan pribadi kaum konservatif.”
Saat ini kita melihat strategi ini digunakan bukan hanya oleh para homofobik dan xenofobik Kanan Amerika, tapi juga oleh kaum fasis dunia Muslim.
Saya tentu tak mengatakan bahwa semua orang Kanan, atau tiap ideologi Sayap Kanan termotivasi oleh rasa takut, atau bahwa tiap orang Kiri, atau tiap ideologi Sayap Kiri tak termotivasi oleh hal tersebut. Atau, tidak pula saya mengatakan bahwa kaum Kiri kebal terhadap pemikiran otoriter, hirarkis, isolasionis, membenci, atau puritan. Adalah menggelikan untuk membangunkan kembali Stalin dan Mao, belum lagi sejarah Partai Komunis Amerika Serikat dan Kiri Baru. Sayap Kiri, seperti Sayap Kanan, terdiri atas orang-orang dalam berbagai tahap aktualisasi diri, dan mungkin tak terelakkan bahwa beberapa orang Sayap Kanan akan lebih teraktualisasi-diri dan, oleh karenanya, lebih punya sifat pengasuh dari beberapa orang Sayap Kiri. Seperti semua model, model Lakoff merupakan penyederhanaan representasi dari realitas yang lebih kompleks, dan karenanya harus digunakan sebagai panduan umum, bukan doktrin yang tak terbantahkan. Lakoff sendiri menunjukkan bahwa kebanyakan orang akan menggunakan kedua model pada waktu yang berbeda, meski makin Anda “condong” ke Kiri atau ke Kanan, model tersebut akan makin cenderung mendominasi pemikiran Anda.
Tak pula saya juga mengabaikan fakta yang jelas bahwa banyak pilihan yang kita kaum progresif buat punya potensi untuk membuat hidup kita lebih berat dan, karena itu, mungkin kurang bahagia setidaknya dalam jangka pendek. Tidaklah hal-hal seperti berdiri dalam terpaan angin dan hujan, diteriaki orang-orang yang lewat selama demonstrasi, mencerahkan hari Anda, memang. ... Dan tentu saja ada banyak kaum konservatif yang tetap naif atau dengan sengaja tak menyadari, atau sadar tapi tak peduli dengan, ketakadilan sistem yang mereka gunakan sebagai alat peraga. Dengan demikian, mereka hidup dalam kebebasan dan kemakmuran yang tak dapat dinikmati oleh sebagian kaum progresif.
Namun, di samping kesulitan bawaan dari kehidupan progresif/aktivis, dan di samping propaganda anti-progresif yang buruk di luar sana, kita – yang berarti Anda dan saya – memilih untuk menjalani hidup kita sebagai kaum progresif dan sebagai aktivis. Tanyakan mengapa pada diri sendiri, dan saya pikir Anda akan melihat bahwa hal itu bukanlah hanya karena kita percaya visi kita tentang dunia yang lebih benar atau lebih bermoral, tapi karena kita melihat gaya hidup kita menawarkan kesempatan yang lebih besar untuk meraih kebahagiaan dan aktualisasi diri. Ingatlah hal tersebut ketika keadaan menjadi makin sulit, dan selalu ingat bahwa, jika tiba saatnya ketika jalan kehidupan yang Anda pilih untuk diri sendiri membuat Anda tak bahagia, Anda punya kemampuan untuk memilih jalan lainnya. Hal tersebut merupakan sebuah kemewahan dari semua itu, dan hanya tersedia bagi mereka yang menjalani hidup yang tak berlandaskan rasa takut.

8. PEMAHAMAN KUNCI
Pikirkan kembali saat-saat ketika Anda merasa takut, benar-benar takut, dan Anda akan menyadari, hidup dalam ketakutan adalah beban yang betapa mengerikan. Kemudian gunakan pengetahuan itu untuk mengasihi kaum konservatif yang pandangan dunianya berlandaskan pada rasa takut.
Ya, Anda harus mengasihi kaum konservatif: bahkan kepada mereka yang tampaknya benar-benar kurang kasih sayang itu sendiri. Ini merupakan kewajiban Anda sebagai seorang progresif pengasuh, maupun sebagai strategi yang sangat praktis bagi Anda, karena kebencian, bahkan kebencian yang “dilegalkan” terhadap lawan yang licik, tak akan menyelesaikan apa-apa dan merusak diri sendiri. Ini akan merusak hari-hari Anda dan, jika dibiarkan, akan merusak hidup Anda. “Tiap kali Anda merasakan kebencian terhadap musuh, anggaplah dia sebagai manusia,” saran Dalai Lama. “[Kebencian] ... belum tentu membantu musuh selain merugikan diri sendiri.”
Salah satu cara untuk menghindari kubangan kebencian adalah dengan tak terlalu banyak memusatkan perhatian pada “pemimpin” konservatif, “pemimpin” di tingkat teratas pemerintahan atau media, yang bagian terburuknya sering kali tak begitu berprinsip konservatif sebanyak para oportunis pengecut. Sebaliknya, pusatkan perhatian pada konservatif di lingkungan, kelas, tempat kerja dan keluarga Anda. Berusahalah untuk memahami mereka dan sistem keyakinan mereka, yang seringnya masuk akal dalam konteks pengalaman mereka, dan untuk menemukan titik temu Anda dengan mereka. Ingatlah bahwa
	Sebagai manusia, Anda punya banyak kesamaan dengan semua manusia lainnya.

Sebagai warga negara Amerika Serikat (atau Kanada, atau negara lain), Anda punya lebih banyak kesamaan dengan orang lain di negara itu.
Sebagai anggota dari kelompok politik, profesional, agama, etnis, jenis kelamin, budaya atau kelompok apapun, Anda masih punya lebih banyak kesamaan dengan anggota dari kelompok tersebut.
Selain itu, sebagai seorang warga masyarakat setempat di mana Anda tinggal, Anda punya lebih banyak kesamaan dengan penduduk masyarakat tersebut.
	Dan, akhirnya, sebagai anggota keluarga, Anda punya lebih banyak kesamaan dengan anggota lainnya dalam keluarga Anda.
Semua hal tersebut berarti bahwa Anda punya banyak kesamaan bahkan dengan orang yang Anda mungkin tak setuju dengannya, dan bahkan dengan mereka yang punya nilai-nilai dan tindakan sebagai hal yang Anda anggap menyedihkan. Hal ini menjelaskan mengapa bahkan kaum progresif yang berkomitmen tinggi dapat mengagumi, menyukai, atau bahkan mencintai seseorang yang nilainya berbeda dari, atau bahkan bertentangan dengan, nilai-nilai yang ia anut. Tak perlu malu akan hal itu; Anda adalah manusia dengan hati yang kompleks, dan hati Anda mengakui, bahkan jika intelek Anda belum menerimanya, kesamaan seluruh umat manusia.
Pemahaman bahwa kita punya banyak kesamaan, bahkan dengan orang-orang yang kita tak setuju dengannya, merupakan hal yang sangat penting sehingga saya menyebutnya Pemahaman Kunci. Ini memerintahkan bukan hanya kasih tapi juga, ya, cinta terhadap bukan hanya kaum progresif dalam hidup Anda tapi terhadap kaum konservatif juga. Menerima Pemahaman Kunci sebagai prinsip adalah tindakan yang benar-benar revolusioner yang akan mengubah cara Anda melihat diri sendiri dan dunia di sekitar Anda. Hal ini juga akan memberdayakan Anda untuk melakukan aktivisme dengan jauh lebih kuat karena, seperti yang akan Anda pelajari di Bagian V, orang-orang akan jauh lebih mungkin untuk dibujuk oleh seseorang yang mereka yakini sebagai orang yang menyukai dan menghormati mereka daripada oleh seseorang yang mereka yakini sebagai orang yang menghakimi mereka dan ide-ide mereka dengan kasar.
Pemahaman Kunci menunjukkan bahwa semestinya ada banyak konservatif di luar sana yang berbagi kesamaan yang signifikan dengan kita kaum progresif, dan ini memang terjadi. Banyak dari kaum konservatif ini adalah orang tua yang ingat saat-saat ketika (untuk semua kekurangannya) budaya kita adalah budaya yang tak terlalu konsumtif, media kita tak terlalu korporatis, dan lembaga-lembaga sipil kita masih kuat. Tapi ada juga konservatif muda di luar sana, sebuah komunitas dan tren yang didokumenkan oleh Rod Dreher dalam bukunya yang ringan Crunchy Cons (lihat Bibliografi). “Crunchy” mengacu pada kaum liberal, dan “Cons” adalah singkatan dari konservatif, dan subjudul Dreher merangkum semua itu: “Bagaimana Birkenstocked Burkeans, para tukang kebun organik yang juga pecinta senjata, petani angon militan, ibu-ibu pendidik homeschool, pecinta alam Sayap Kanan, dengan beragam budaya konservatifnya berencana untuk menyelamatkan Amerika (atau setidaknya Partai Republik).”
Dreher adalah seorang jurnalis dengan latar belakang konservatif yang sempurna. Ia telah menulis untuk National Review, Washington Times dan media konservatif lainnya—namun ia menulis kritikan pedas terhadap keserakahan dan etika konsumeris yang mempengaruhi masyarakat kita, pengaruh perusahaan yang merusak masyarakat dan proses politik, dan kegagalan yang menghancurkan kita dalam memelihara lingkungan dan memelihara satu sama lain. Benar, ia juga merupakan orang yang pro-senjata, anti kebebasan-seksual, dan (dalam pandangan saya) memuja inti keluarga tradisional secara tak wajar. Namun, di sini, ada lebih dari cukup hal untuk mencari kesamaan, dan berlaku sama untuk bahkan banyak orang yang tak sepenuhnya konservatif.
Pemahaman Kunci tak berarti bahwa Anda menerima apa yang konservatif lakukan, atau melawannya dengan kurang lantang. Artinya, ketika Anda berhadapan dengan seseorang, Anda selalu berusaha untuk lebih melihat perseorangannya, bukan labelnya.
Ingatlah selalu bahwa stereotip dan fitnah adalah taktik berbasis ketakutan dari Sayap Kanan, dan tak boleh menjadi cara kita. Ingat juga, bahwa tiap orang punya cerita yang kompleks untuk diceritakan, dan bahwa sering kali dalam rincian cerita itu Anda akan menemukan celah untuk “menawarkan” pandangan progresif Anda kepada mereka.
Ingat juga bahwa banyak orang yang tampak menjadi konservatif yang bahagia, dan yang dengan senang hati menikmati Gaya Hidup Konsumtif Amerika (GHKA, lihat Bagian II, Bab 3), adalah orang-orang yang menjalani kehidupan dalam keputusasaan. Beberapa orang, ketika muda, bermimpi menjadi roda penggerak dalam mesin perusahaan atau menjalani kehidupan dengan gaya hidup konformis. Sebagian besar dari kita mulai bermimpi tentang kebesaran, keunikan dan ekspresi diri, dan kebanyakan orang benar-benar mencoba untuk menjalani mimpi-mimpi tersebut, sampai akhirnya beberapa kombinasi dari GHKA dan ketakutan mereka sendiri menumbangkan rencana mereka dan menjebak mereka ke dalam kehidupan yang lebih terbatas. Tragedi semacam ini terjadi sepanjang waktu, dan sementara itu sangat tepat untuk mengucapkan selamat kepada diri sendiri (secara diam-diam) untuk punya keberanian dan ketabahan untuk tak terjebak di dalamnya, juga tepat untuk merasa kasihan pada mereka yang, untuk alasan apa pun, tak dapat menghindari nasib itu.
Atau tak mampu menghindari nasib sampai sekarang. Karena itu, juga tepat bagi Anda untuk melakukan apa yang dapat Anda lakukan untuk mengurangi rasa takut dan meningkatkan harapan, kebebasan dan kesempatan pada mereka yang berada di sekitar Anda, dan di masyarakat dan dunia secara keseluruhan. Itulah esensi dari aktivisme progresif, dan saya akan membahas bagaimana melakukannya di bagian akhir dari The Lifelong Aktivist. 
Aktivisme dan Kebahagiaan: Suatu Meditasi 
Kadang sulit untuk mengingatnya, tapi kehidupan aktivis memberikan banyak kesempatan untuk meraih kebahagiaan.
Ada sukacita menjalani kehidupan yang mengaktualisasi-diri dan orisinil, di mana kepribadian unik Anda diekspresikan, kebutuhan unik Anda terpenuhi, dan bakat unik dan keterampilan Anda digunakan sepenuhnya.
Ada sukacita hidup yang dikhususkan untuk hal yang penting, bahkan bersejarah.
Ada sukacita berpartisipasi dalam komunitas yang hidup, cerdas dan terhubung. Membantu orang lain dan kemudian menyaksikan mereka, pada gilirannya, membantu orang lain. Menyaksikan ide dan pengaruh menyebar ke seluruh komunitas Anda, masyarakat dan dunia.
Ada juga sukacita tentang percaya dan bertindak dengan penuh semangat, dan kegembiraan dalam perencanaan dan pelaksanaan kampanye. Dalam Letters to a Young Activist, Todd Gitlin menulis, “... kegembiraan, yang hampir menyerupai dosa, tentang menjadi “benar”, untuk melihat orang-orang masuk ke dalam barisan Anda, merasa bahwa analisis Anda menembus ke jantung semua hal.”
Cari sukacita Anda, dan peliharalah. Praktikkan rasa sukacita bahkan dalam situasi di mana Anda mungkin tak biasanya mengalami emosi itu, sehingga Anda dapat meningkatkan kapasitas Anda untuk mengalaminya. Ini tak hanya akan membantu Anda mengatasi kekecewaan dan ketaknyamanan yang tak terelakkan dari kehidupan aktivis, tapi juga memberikan Anda salah satu alat yang paling persuasif. Orang-orang secara alami tertarik pada, terinspirasi oleh, dan didorong untuk meniru orang-orang yang bahagia, dan secara alami menghindari orang-orang yang murung, pahit, sedih atau menderita.
Semuanya merupakan topik yang akan dibahas dalam bagian selanjutnya, Bagian V.
Jika tiap aktivis bisa lebih mengakses sukacitanya, itu mungkin akan membantu penyebaran progresivisme lebih dari apa pun.
Dan Anda tahu? Tiap aktivis bisa melakukannya.
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