Kelelahan yang Bersifat Emosi – Penyakit dari Para Pelayan Kristen
yang Suka Bekerja Keras

Penyebab – Beberapa faktor umum yang bisa berperan dalam menyebabkan kelelahan
yang bersifat emosi:
•
•
•
•
•
•
•

Komitmen yang rendah untuk kebutuhan yang bersifat pribadi.
Kurang liburan.
Tidak ada hari istirahat setiap minggunya.
Sedikit berekreasi.
Beban kerja yang tidak realistis.
Merasa kurang cerdas.
Tekanan. Beberapa faktor yang menyebabkan tekanan:
- Adanya ketegangan dalam hubungan
- Ketegangan karena anda merasa kewalahan dengan pekerjaan anda
- Tidak mengetahui bagaimana caranya untuk rileks
- Tidak ada dukungan dari pemimpin anda

•
•
•
•
•

Situasi dan kondisi yang menguras daya emosional anda
Tempramen.
Tidak akurat dalam meperkirakan kapasitas anda
Tidak jelas mengenai harapan dari pekerjaan.
Tidak memahami beberapa perbedaan antara wanita dan pria:
- Bagaimana mereka menanggapi suatu tantangan.
- Orientasi terhadap Tugas vs. Hubungan.
- Keinginan untuk menyenangkan pemimpin
- Kemampuan untuk mengurus tanggungjawab yang bertingkat.

•

Tidak memperhatikan peringatan-peringatan dari orang lain.

Gejala – Seseorang dengan kelelahan emosi yang berat dapat memperlihatkan
keseluruhan dari gejala-gejala yang ada dibawah ini. Tetapi jika seseorang hanya
memiliki beberapa dari gejala-gejala ini, hal itu juga merupakan suatu tanda bahaya.
•
•
•
•
•
•
•
•

Kurang berminat.
Depresi.
Kekeringan rohani.
Tidak ada kemampuan untuk mengerjakan tugas-tugas yang biasa.
Mengalami kesulitan untuk tidur.
Sering mengalami kegelisahan.
Kelelahan yang berlebihan
Faktor-faktor pisik (contoh: ketegangan otot, gangguan pencernaan, hypoglycemia,
rasa sakit di dada, goncangan).

•
•
•
•

Kehilangan nafsu makan
Emosi sensitif yang berlebihan
Reaksi yang berlebihan.
Perspektif yang kacau.

Pencegahan – Ketika para Navigator memulai proses penyembuhan dari kelelahan
emosi, maka mereka membentuk gaya hidup yang baru, yang mencakup beberapa
kewajiban:
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Milikilah hari istirahat selama 24 jam setiap minggunya, terlibat hanya dalam aktivitas
yang bersifat santai.
Mengambil beberapa waktu untuk beristirahat dalam setiap hari.
Merencanakan untuk berekreasi. Rekreasi bukan sekedar suatu pilihan yang
menyenangkan, melainkan suatu kebutuhan untuk emosi atau perasaan yang sehat.
(Jadwalkanlah waktu secara mingguan untuk berekreasi).
Mengambil liburan yang cukup.
Menghentikan perasaan didorong agar bisa mengalami kemajuan dalam pelayanan.
Memecahkan konflik dengan orang lain seturut dengan Alkitab. Semakin lama waktu
antara konflik dan diskusi/penyelesian anda bersama dengan orang yang terlibat dalam
konflik tersebut, maka akan semakin banyak energi yang bersifat emosi/perasaan yang
akan terbuang dengan sia-sia.
Jangan terlalu serius dan terfokus dengan segala hal, seolah-olah harus selalu menang.
Bicarakan keperluan anda.
Temukan orang-orang yang dapat menolong anda dengan tugas yang terasa terlalu
berat.
Mengubah pola pikir yang destruktif.
Berani untuk berkata “tidak”.
Selidiki faktor yang bersifat pisik yang menambah kelelahan emosi.
Intervensi. (Meminta pertolongan kepada orang yang profesional)

(Buku ini juga menceritakan kesaksian pribadi dari proses kesembuhan beberapa
orang, dan keuntungan yang diterima melalui pengalaman tersebut.)

