
Karir adalah sebuah perjalanan

menuju keberhasilan pribadi

dengan melakukan yang ingin

kita lakukan.

Tidak sedikit orang yang

sebetulnya sedang tertawan

dan tersandera dalam karirnya.

Tidak ada orang yang bisa se-

penuhnya berhasil, bila ia menca-

pai tingkat-tingkat yang tinggi da-

lam pekerjaannya - tetapi dalam

sebuah pekerjaan yang tidak disu-

kainya.

Sebetulnya hanya ada satu

macam keberhasilan karir, yaitu

mencapai kecemerlangan dalam

sebuah pekerjaan yang kita sukai.

Dan sejajar dengan hal itu, sebe-

tulnya kita baru bisa disebut betul-

betul berhasil, bila kita mampu hi-

dup dalam cara-cara kita sendiri

untuk menjadi pribadi yang bernilai

bagi orang lain dan diri sendiri -

melalui jalan-jalan pilihan kita sen-

diri.

Tanpa kita sadari, sebetulnya

tidak sedikit dari kolega kita yang

sebetulnya saat ini menjadi tawan-

an dan tersandera dalam karir

yang bukan pilihan hatinya.

Mereka menyadari bahwa karir

mereka tidak menghantarkan me-

reka kepada keadaan baik yang

menjadi impian mereka.

Mereka tahu dan sadar sekali

bahwa apa yang sedang mereka

kerjakan tidak akan memungkin-

kan pencapaian cita-cita mereka.

Mereka ingin melepaskan diri

dari keterikatan mereka pada karir

mereka saat ini, tetapi setiap kali

mereka berpikir untuk mencari pi-

lihan karir yang baru - mereka

membeku dalam setidaknya dua

perasaan; yang pertama adalah

rasa takut yang menggelisahkan,

dan yang kedua adalah rasa tidak

berdaya sama sekali.

Mereka sedang dibelenggu de-

ngan sepasang borgol karir.

Ada dua macam borgol karir,

yang pertama terbuat dari besi

yang kasar dan dingin, dan

yang kedua terbuat dari emas

yang berkilau.

Yang paling memperdaya

adalah borgol yang terbuat dari

emas.

Borgol karir yang terbuat dari

besi adalah pengikat dan pemba-

tas kebebasan hati seseorang de-

ngan cara-cara yang menjadikan

hati itu penakut dan kehilangan ra-

sa percaya diri.

Ada banyak cara kasar dan ke-

jam yang bisa digunakan oleh

orang lain untuk menjadikan kita

melihat dan menerima bahwa kita-

lah yang bermasalah dan yang ti-

dak bernilai di dalam dan di luar

tempatkita bekerja.

Dan itulah yang membuat juta-

an manusia yang dulunya dilahir-

kan sebagai bayi-bayi terkasih,

yang dibesarkan oleh orang tua

mereka untuk menjadi perwira

yang cemerlang - sekarang menja-

di penunggu tanggal gajian yang

tergopoh-gopoh melayani atasan-

nya yang dzalim karena takut di-

minta mencari pekerjaan lain.

Borgol yang seperti itu terbuat

dari besi yang kasar dan dingin.

Dan sebagian dari kita - hari ini -

sebetulnya sedang mengenakan-

nya.

Pada saat-saat awal kait-kait

borgol emas itu dilingkarkan ke

pergelangan tangan kita - kita cen-

derung melihatnya sebagai kemu-

liaan, dan mungkin tak henti-nya

ungkapan rasa terima kasih me-

ngalir dari bibir senyumkita.

Gaji yang baik, pangkat yang

tinggi, kewenangan yang besar,

dan hadiah-hadiah yang berlimpah

- semuanya untuk kita; apa lagi

yang kita inginkan?

Sampai suatu ketika datang

keinginan atau keharusan untuk

Life is good!

memilih pekerjaan yang kita sadari

sebagai panggilan hati kita - tetapi

yang tidak ada dalam pekerjaan

yang penuh kemuliaan itu.

Dan itu-lah saat pertama kita

merasakan semua kemuliaan dan

kemudahan itu sebagai sepasang

borgol yang kuat, yaitu sepasang

borgolemas yang berkilau.

Kita sulit dan bahkan sering ti-

dak mampu melepaskan diri dari

borgol seperti itu karena perasaan

berhutang budi, karena merasa te-

lah diperlakukan dengan baik, atau

merasa akan menjadi seorang

yang buruk bila dengan tegas me-

mutuskan untuk meninggalkan se-

mua kemuliaan dan kemudahan

itu - untuk melakukan sebuah pilih-

an pekerjaan lain yang sesuai de-

ngan panggilan hati.

Borgol seperti ini terbuat dari

emas yang berkilau, dan menja-

dikan tawanannya tersiksa dalam

sangkar emas.

Hampir semua orang yang se-

dang tertawan dalam borgol-bor-

gol karir - membiarkan diri mereka

menua dalam perasaan terseret-

seret oleh kesadaran bahwa me-

reka harus melakukan sesuatu, te-

tapi tidak pernah tegas menemu-

kan kekuatan untuk membuat ke-

putusan perubahan itu.

Memang ada keputusan-kepu-

tusan yang tidak bisa didahului

kecuali ditunggu, seperti kema-

tangan alamiah mangga di dahan

tempatnya menggantung.

Tetapi apakah kita tahu pasti

bahwa kita sedang menunggu se-

buah kematangan?Ataukah waktu

kematangan bagi kita itu sudah la-

ma lewat, dan sekarang sebetul-

nya kita menemani mangga yang

sedang membusuk?

Sebagian perubahan harus

ditunggu. Dan sebagian lain

yang lebih penting harus

dilakukan.

So, be brave.

Have a super day!


