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1. Tidak mengerjakan apapun. Sedikitnya satu kali dalam sehari, ambilah waktu 5
sampai 10 menit untuk duduk diam dan tidak mengerjakan apapun.
Dengarkan suara-suara yang ada disekitar anda, pada emosi anda, dan
meregangkan otot yang ada pada leher, bahu, lengan, dada anda, dan pada
bagian tubuh lainnya.
2. Tertawa dengan lepas. Munculkanlah sesuatu yang mudah diingat yang bisa
membuat anda tertawa. Hal itu bisa sepenggal cerita komik yang anda koleksi,
atau suatu kisah yang lucu mengenai anak anda atau mengenai seorang
sahabat anda. Anda bisa mengambil waktu beberapa menit untuk memikirkan
hal tersebut [suatu kisah atau peristiwa lucu yang pernah anda saksikan].
Sesering mungkin anda memikirkan kembali hal-hal yang seperti ini setiap
harinya.
3. Manakala anda menghadapi tugas pelayanan yang rumit, maka dengarkanlah
musik yang menyejukan [Jenis musik apapun yang anda senangi].
4. Pikirkanlah hal yang membuat anda bahagia. Berfokus pada seseorang atau
sesuatu yang anda pedulikan secara mendalam, sekitar 15 detik sampai 5
menit. Atau pemandangan di suatu tempat dari sebuah liburan yang tenang.
Suatu ungkapan yang membuat anda merasa memiliki pandangan yang positif
mengenai diri anda sendiri dan bisa juga mengenai dunia yang sedang berjalan
ini.
5. Berjalanlah. Bangun dari meja anda, dan pekerjaan anda, lalu berjalanlah selama
10 menit, ditempat yang memungkinkan untuk hal itu.
6. Bernapas dengan pelan dan teratur. Selama 5 menit, tariklah napas anda dengan
pelan dan dalam, kemudian selama 6 kali dalam satu menit, tariklah napas
anda dari perut. Dengan kata lain, menarik napas sekitar 5 detik, lalu
mengelurkan napas selama 5 detik juga.
7. Biasakan untuk Rileks. Rileks sebelum anda tidur, dan rileks kembali ketika anda
bangun dari tidur, ambilah waktu 5 menit untuk merilekskan seluruh tubuh
anda. Mulailah dengan meregangkan jari-jari kaki anda; kemudian dengan
sengaja merilekskan jari-jari kaki anda tersebut. Gerakan otot-otot yang ada di
kaki anda, lalu betis anda, paha, bokong; gerakan ke arah atas sampai anda
akhiri dengan tarikan yang kencang atau sampai berbunyi, lalu rilekskan otototot yang ada di wajah anda.

