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Healing garden adalah sebuah kegiatan yang

menggabungkan antara kegiatan pemulihan psikologis

bagi perempuan penyintas kekerasan

berbasis gender dan berkebun



PRAKATA

Savy amira

Salam hangat,

Savy

Dampak psikologis akibat kekerasan berbasis gender yang dialami 

perempuan sering diabaikan karena dianggap tidak terlihat secara 

fisik dan tidak menjadi penting. Padahal luka maupun trauma yang 

terjadi dapat mengganggu kondisi fisik dan emosi. Kurangnya 

pemahaman akan bahaya laten dari kekerasan berbasis gender 

menjadi salah satu latar belakang dari tujuan pembuatan tulisan ini. 

Apabila berbicara tentang upaya memulihkan diri dari kekerasan 

berbasis gender, yang tertulis dalam buku ini hanya bagian kecil 

dari banyak metode ada. Tetapi, hal ini yang tidak mengecilkan 

harapan kami untuk teman penyintas perempuan dapat menjadi 

pulih dari kekerasan berbasis gender yang terjadi di masa lalu. 

Untuk semua teman perempuan penyintas kekerasan berbasis 

gender tetaplah menjadi bahagia dan semangat.



Latihan ini bisa digunakan ketika kamu merasa bingung dengan 

dirimu sendiri atau ketika kamu merasa marah, kecewa pada 

dirimu sendiri, bingung, atau khawatir dengan masa depanmu.

dengan diri
Latihan
BERDAMAI



Bayangkan dirimu duduk di 

hadapanmu, bayangkan 

senyata mungkin dengan

segala sesuatu yang 

melekat padanya

Pandang, sapalah dia

Minta maaflah untuk 

apapun yang dituduhkan. 

Misalnya dia marah dan 

mengatakan bahwa kamu 

bodoh, minta maaflah 

karena sudah menuduhmu 

sengaja bodoh.

Tanyalah apa yang dia rasakan

Dengarkan baik-baik apa yang dia katakan, jangan membantah.

Tanggapi dengan mengatakan juga perasaanmu bukan 

pembelaanmu

Dengarkan bila dia mengungkapkan perasaannya.

dengarkan saja

Bila kamu merasa sulit berbincang dengan dirimu sendiri karena 

masih terlalu marah, ulangi perbincangan ini beberapa saat 

kemudian

Lakukan hingga kamu merasa cukup



Latihan
WELAS DIRIself-compassion



Duduklah dengan nyaman dengan 

punggung tetap tegak.

Ambil napas panjang  untuk me-

nenangkan diri. Lakukan beberapa 

kali sampai kamu merasa tenang. 

Lakukan dengan cara ambil napas 

dalam 4 hitungan, tahan napas

dalam 7 hitungan, dan lepaskan 

dalam 8 hitungan

Bayangkan kamu keluar dari 

tubuhmu dan duduk di depan 

tubuhmu.

Lihatlan tubuhmu, lihatlah dia, 

sentuhlah hati/jantungnya dan

rasakan detaknya

Katakan ada tubuhmu..

Setelah merasa tenang, sadari bahwa kamu duduk bersama 

seluruh jiwa dan ragamu. Tubuhmu berada bersama kesadaran 

dan jiwamu di tempat kamu duduk

Terima kasih.
Terima kasih sudah menjadi aku Terima kasih sudah menjadi

yang terbaik yang kamu bisa

Aku mencintaimu. Aku akan mencintaimu seumur hidupku



Lihatlah dan dengarkan reaksinya. Apapun itu terimalah

Mungkin dia menolak karena belum terbiasa, mungkin dia 

tersenyum dan berterima kasih padamu juga. Apapun itu, tidak 

apa-apa.

Perhatikan juga reaksimu. Apakah kamu dapat mengucapkannya 

dengan mudah atau kamu harus berjuang mengucapkan terima 

kasih pada dirimu? Apapun itu, tidak apa-apa. Terimalah

Katakanlah apapun yang ingin kamu katakan dan dengarkan juga 

dia.

Bila kamu merasa cukup berbincang dengan tubuhmu. Masuklah 

kembali dalam tubuhmu dan sadarilah kalian akan selalu bersama



Latihan
KESADARAN
perasaan  tubuh



Silahkan duduk dengan nyaman tapi 

punggungnya tegak, lurus. Kaki 

menapak di lantai. Letakkan tangan 

di atas paha.

Rileks, tenang.

Pusatkan pikiran pada napas. Tetap 

rileks. Tarik napas panjang... tahan... 

lepaskan. Ulangi sekali lagi.

Ambil napas seperti biasa sambil pusatkan perhatian pada napas. 

Rasakan napas rekan-rekan. Apakah panas? Apakah dingin? 
Apakah tersendat-sendat? Apakah lancar? Berat? Ringan? 

Rasakan. Kalau pikiran teman-teman mulai melantur kembali ke 

napas. Rasakan dan deskripsikan bagi teman-teman sendiri
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Latihan 2

Duduk dengan nyaman tapi 

punggungnya lurus. Rileks. Kaki 

menapak di lantai. Coba sentuhkan 

jempol dengan telunjuk dan rasakan 

detak jantung di sana. 

Sesudah teman-teman merasa sadar 

akan pernapasan mari mengalihkan 

perhatian ke kepala. Dengarkan rasa 

yang ada di kepalamu. Rasakan saja. 

Ambil napas seperti biasa sambil pusatkan perhatian pada napas. 

Rasakan napas rekan-rekan. Apakah panas? Apakah dingin? 
Apakah tersendat-sendat? Apakah lancar? Berat? Ringan? 

Rasakan. Kalau pikiran teman-teman mulai melantur kembali

ke napas.

Rasa apa yang ada di kepalamu?

Berat? Ringan? Pening? Pusing? Berputar? Rasakan. Rasakan 

sampai terasa tenang meski masih berat/pusing/ rasa apapun. 



Latihan 2

Sesudah kepala terasa lebih tenang, 

pindahlah ke bawah, ke leher dan 
pundak. Seperti pada kepala, 

rasakan apapun yang ada di sana. 

Beri nama rasa itu.

Sesudah terasa tenang beralihlah ke 

bawah lagi. Punggung dan 
pinggang. Lakukan hal yang sama. 

Rasakan. Rasakan apapun yang ada 

di sana. Beri nama rasa itu. 

Apakah tegang atau rileks? Berat atau ringan? Sakit? Nyaman?

Rasakan sampai terasa tenang meski masih berat/tegang/

rasa apapun.

Apakah tegang atau rileks? Berat atau ringan? Sakit? Nyaman? 

Rasakan sampai terasa tenang meski masih berat/tegang/ rasa 

apapun.



Latihan 2

Sesudah terasa tenang beralihlah ke 

depan. Dada dan perut. Lakukan hal 

yang sama. Rasakan. Rasakan 

apapun yang ada di sana. Beri nama 

rasa itu. 

Sesudah terasa tenang beralihlah ke 

bawah lagi. Pantat dan selangkangan. 

Lakukan hal yang sama. Rasakan. 

Rasakan apapun yang ada di sana. Beri 

nama rasa itu. 

Apakah tegang atau rileks? Berat atau ringan? Sakit? Nyaman?

Rasakan sampai terasa tenang meski masih berat/tegang/

rasa apapun.

Apakah tegang atau rileks? Berat atau ringan? Sakit? Nyaman? 

Rasakan sampai terasa tenang meski masih berat/tegang/ rasa 

apapun.



Setelah cukup
kembalilah sadar
dengan lingkunganmu.
Pelan-pelan saja.
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Sesudah terasa tenang beralihlah ke 

depan. Kaki. Lakukan hal yang sama. 

Rasakan. Rasakan apapun yang ada 

di sana. Beri nama rasa itu. 

Apakah tegang atau rileks? Berat atau ringan? Sakit? Nyaman?

Rasakan sampai terasa tenang meski masih berat/tegang/

rasa apapun.

Sekarang jika ada bagian tubuh yang masih ingin diperhatikan, 

perhatikanlah. Mungkin masih ada rasa sakit yang sangat meng-

ganggu atau rasa pegal yang masih ingin disentuh. Sentuhlah kalau 

ada bagian tubuh yang ingin disentuh.

Lakukan sampai merasa cukup.
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Sekarang tulisankan perasaan yang anda rasakan saat ini

pada secarik kertas.

Rasakan dan deskripsikan bagi teman-teman sendiri....



Disusun oleh Savy Amira dalam Project Healing Garden
atas dukungan Grand Challenges Canada


