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Sepuluh cara memperkuat diri dalam 

kesulitan 
Isi artikel ini merupakan terjemahan, dan versi Bahasa Cina lah yang berlaku. 
 
Dalam perjalanan hidup, tak terelakkan kita akan menemui kesusahan dan hambatan dalam berbagai tingkat, 

yang disebut juga sebagai kesulitan hidup. Saat menghadapi kesulitan, setiap orang akan memiliki tingkat 

respon yang berbeda-beda. Seringkali ini bergantung pada kemampuannya untuk mengatasi kesulitan. 

Jika kesulitan ini ditangani dengan tidak tepat, serangkaian reaksi negative akan kian memuncak seiring 

berjalannya waktu. 

Fisiologi 

 Debar jantung 

mencepat 

 Bau nafas 

 Otot tegang 

 Tekanan darah 

meningkat 

 Mual dan depresi 

 Kedinginan 

 Pusing 

 Sakit kepala 

Suasana Hati 

 Cemas  

 Panik  

 Marah 

 Suasana hati buruk 

 Tidak tenang 

 Tidak terkendali 

 

Perilaku 

 Minat dan 

antusiasme 

menurun 

 Mengabaikan 

hal-hal baru 

 Sering melamun 

 Insomnia atau 

terlalu banyak tidur 

 Nafsu makan 

menurun 

 

Kognitif 

 Sulit berkonsentrasi 

 Hilang ingatan 

 Respon melambat 

 Hilang kemampuan 

untuk menilai situasi 

 Kapasitas 

organisasi menurun 
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Akan tetapi, tekanan yang diakibatkan oleh kesulitan tidak sepenuhnya negative. Tekanan dalam jumlah yang 

tepat sebenarnya membantu kita mengembangkan potensi diri dan bisa menjadi tenaga pendorong positif. 

Fisiologi 

 Kondisi kesehatan 

meningkat 

 Sistem kekebalan 

tubuh menguat 

 Memperkuat daya 

tahan saat 

menghadapi 

tekanan 

 

Kognitif 

 Lebih perhatian 

 Menentukan tujuan 

 Langkah demi 

langkah 

 Berpikir tentang 

kehidupan 

 Berpikir obyektif 

Suasana Hati 

 Penuh harapan  

 Menerima 

tantangan 

 Mengendalikan diri 

 Meyakini nilai 

pribadi 

 Kesadaran diri 

Perilaku 

 Refleksi diri 

 Lebih banyak 

beristirahat 

 Menerima hal-hal 

baru  

 Menjaga hubungan 

yang baik dengan 

orang lain  

 Bahagia atas 

perkembangan diri 

sendiri 

 

Untuk bertahan dalam kesulitan, kita perlu mempersiapkan diri dengan baik dalam kehidupan sehari-hari untuk 

berhadapan dengan tantangan berbagai tahapan dalam hidup.  

 

 

 

Sepuluh cara untuk mengatasi kesulitan 
Inilah sepuluh cara untuk meningkatkan kemampuan mengatasi kesulitan. Selama sering 
berlatih, Anda akan mampu memperkuat jiwa dan pikiran, memperkuat kemampuan 
menghadapi stress dan kesulitan. 
 
Satu: Tetap tenang dan penuh harapan 
Tentukan gol dan kemampuan Anda, lalu buatlah ekspektasi yang masuk akal untuk 
mendorong diri dalam mencapai gol tersebut. 
 
Dua: Buat jejaring perlindungan 
Keluarga, teman, pasangan, dan kepercayaan adalah jejaring perlindungan Anda. Mereka 
dapat memberi rasa aman bagi diri Anda. 
 
Tiga: Atasi kesulitan dengan berani   
Saat Anda merasa frustrasi, beranikanlah diri untuk mengatasi kesulitan, dan Anda akan 
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mendapat kesempatan untuk melakukan gebrakan. 
 
Empat: Semua hal selalu berubah, belajarlah menerima kenyataan   
Saat kita menerima kondisi sekitar dan menerima bahwa emosi kita kadang dapat rendah, 
kita dapat belajar cara menghadapinya, lalu kita dapat menghadapi kesulitan dengan lebih 
mudah. 
 
Lima: Satu kata - fleksibilitas 
Anda harus fleksibel dan tidak keras kepala. Anda perlu bersikap sensitif terhadap situasi di 
sekitar, dan Anda pun akan dapat mengatasi kesulitan dengan fleksibilitas tersebut. 
 
Enam: Berinisiatiflah 
Sekedar duduk dan menunggu bukan kebijakan yang baik! Sebaliknya, ambil inisiatif dan 
hadapi tantangan hidup dengan berani. 
 
Tujuh: Percaya pada diri sendiri 
Hargai upaya dan pencapaian Anda, dan Anda pun akan lebih bersedia untuk 
menggunakan kekuatan diri. 
 
Delapan: Hidup teratur 
Olahraga yang tepat, diet seimbang dan cukup tidur adalah elemen penting hidup sehat. 
 
Sembilan: Bersikap optimis 
Setiap koin memiliki dua sisi. Cobalah lihat sisi yang optimis. Selalu berterima kasih, dan 
pikiran Anda akan semakin positif. 
 
Sepuluh: Berbaik hati pada diri sendiri 
Ini adalah cara yang paling penting! Jangan bersikap terlalu keras terhadap diri sendiri, 
ingatlah untuk mendorong dan menghargai diri sendiri. 
 

Semoga Anda hidup bahagia dan optimis 
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