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SPACE
Catatan ini adalah eksplorasi lanjutan dari program online di Karmarati
bernama Righteousness and Observation dan program Embrace. Kedua
program tersebut bertujuan mengelola mental-emosional melalui
latihan energi tubuh dalam Sistem Chakra.
Space (ruang) sangat kita butuhkan dalam bentuk jarak fisik dan waktu.
Observasi adalah pengamatan tanpa penilaian, bersifat netral dan
memberi ruang. Ini bukan informasi baru, tetapi pada saat stres dan
berada di bawah tekanan mental-emosional, kita sering kesulitan
mengakses kedua hal tersebut.
Saat berada di bawah tekanan, kita tidak bisa melihat vulnerability
(kerapuhan) sebagai suatu jalur alternatif dalam mengakses kejelasan
dan kekuatan baru. Padahal sebetulnya vulnerability menciptakan
potensi ruang yang besar untuk bergerak mencari solusi, sekaligus
membuat hubungan evolusioner dari diri kita untuk bertumbuh lebih
lanjut.
Berbagai cara untuk melatih dan mengelola vulnerability ada dalam
program Embrace, sebagai bagian dari proses integrasi diri kita dengan
fragmen-fragmen diri yang kita tolak atau sembunyikan. Dalam catatan
ini, saya membatasi penjelasan pada konteks pemahaman praktis dan
eksplorasi dinamika antara beberapa hal menarik dalam penciptaan
ruang diri.
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Space
Saya sering menerima pertanyaan mengenai space, khususnya mengenai
ruang untuk diri sendiri. Dalam diskusi-diskusi saya dengan para praktisi
dan klien, beberapa hal muncul berulang-ulang. Saya sebut saja hal-hal
itu sebagai limiting beliefs atau keyakinan yang membatasi karena
bersifat menyempitkan ruang kita. Keyakinan-keyakinan ini
menumbuhkan rasa cemas, bersalah, malu atau marah yang tidak
proporsional saat kita merasa tidak punya ruang untuk diri sendiri.
Jika saya bersendiri untuk “me time” berarti saya egois.
Jika saya caring and nurturing diri saya berarti saya hanya
memikirkan diri sendiri.
Segala sesuatu harus diputuskan dengan cepat, jika lambat berarti
plin-plan.
Peduli kepada orang lain berarti kita harus selalu siap membantu
mereka kapan saja.
Saya harus selalu bisa menyenangkan orang-orang yang saya sayangi.
Pendapat dan pandangan saya harus sesuai dengan orang-orang
dalam lingkungan saya.
Saya harus selalu menjawab pertanyaan dan pesan-pesan (elektronik,
dan media sosial) dari orang lain secepatnya.
Keyakinan-keyakinan ini berdampingan dengan nilai-nilai yang kita anut
dan pernah berguna untuk menghadapi berbagai kondisi. Tapi ketika
kata-kata “harus” atau “selalu” mulai memberi tekanan, biasanya kita
mengabaikan kebutuhan esensial kita.
Dari sisi energi, tekanan ini pun mulai menciptakan keterbatasan dan
kesempitan dalam jalur-jalur energi pada sistem tubuh kita. Dalam
Sistem Chakra, diyakini bahwa kondisi fisik kita sangat erat sensasinya
dengan mental dan emosional. Dinamika antara stimulus dari luar dan
pemicu sensasi dari dalam diri kita memainkan peranan penting dalam
berbagai perubahan sensasi fisik dan lancar atau terhambatnya energi.
(Berbagai latihan mengelola energi chakra ini dilakukan di Karmarati baik
secara langsung maupun online)
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Lalu dari mana keyakinan-

Berdiskusi mengenai space tak

keyakinan seperti itu berasal?
Biasanya, hal yang mendasarinya
adalah kebutuhan kita untuk
diterima oleh lingkungan dan

bisa meninggalkan persoalan
boundary (batasan). Ada batasan
ruang milik kita dan milik orang
lain. Ekspansi ruang diri kita ini

kebutuhan untuk merasa berarti.
Kita cemas jika terlalu berbeda
dengan orang lain, atau takut

tidak selalu harus mengambil
ruang milik orang lain.

jika tidak diterima.

Langkah awal untuk
dipertimbangkan adalah memilah

Banyak hal dalam program diri

pemikiran yang saat ini

kita ini merupakan adopsi dari
pemikiran dan keyakinan orang

memenuhi “lemari keyakinan”
kita. Mulai sisihkan keyakinan

lain. Semua itu memenuhi space
pikiran kita dan sering tidak
menyisakan ruang untuk kita
sendiri.

yang dulu ditanamkan oleh orang
lain. Merelakan pemikiran yang
sudah obsolet dan tidak efektif
lagi. Mendaur ulang nilai-nilai
lama dengan merumuskan
formulasi atau afirmasi baru.

“Apa sebetulnya yang saya
inginkan dan butuhkan? Apa
sebetulnya yang saya sanggupi?
Sejauh mana saya bisa
mengakomodasi tuntutan
lingkungan?” Bahkan untuk
mengajukan pertanyaanpertanyaan itu di dalam diri
sekalipun bisa menciptakan
perasaan bersalah.
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Kita bisa bertumbuh dengan
proses decluttering seperti ini
tanpa mengganggu ruang orang
lain. Jika dilakukan dengan
teratur, kita bisa merasa cukup
dengan ruang diri yang sudah
ada, sudah dikelola dan dihiasi
dengan hal yang penting untuk
masa kini.

DISCUSSION
T: Apa yang membuat kita merasa tidak punya space dan
terhimpit masalah? Lalu bagaimana menciptakan space?
J: Keterikatan kita pada keyakinan
yang dipegang lama (limiting
beliefs) tersebut yang mendasari
perasaan terbatas dan membuat

Dengan cara ini kita menciptakan

kita merasa terhimpit. Untuk
menciptakan space, dasarnya
adalah mengenali bahwa setiap

berpotensi memberikan
kesempatan untuk melahirkan
respon baru terhadap perasaan

kali ada hal yang sempit dan
berkontraksi, maka hal itu pun
memiliki potensi meluaskan
dirinya dan berekspansi.

terancam. Dengan jeda 6 detik
tersebut kita diharapkan tidak
lagi reaktif menghadapi masalah.

Satu cara praktis menciptakan
space adalah dengan sukarela
memberi jeda pada diri kita
sebelum bereaksi pada suatu
kejadian. Dijelaskan bahwa
Amygdala (bagian dari otak kita
yang salah satu fungsinya adalah
mengenali sumber ancaman dan
mengatur rasa takut) hanya
memerlukan waktu 6 detik saja
untuk melepaskan “cengkeraman”
pada sistem kita perihal rasa
takut.
Dalam 6 detik kita bisa
menghitung 1 sampai 6,
memperhatikan napas, bergerak
ringan atau hening dalam jeda.
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space. Memberi jarak antara
suatu situasi atau stimulasi
dengan diri kita. Ruang ini

Dalam Sistem Chakra,
pengelolaan space adalah pada
Chakra Dada (Anahata Chakra).
Kaitannya erat dengan sensasisensasi seperti berdebar-debar,
napas lega atau napas tersengalsengal, atau sensasi terhimpit
atau lega di area tersebut.
Sebagaimana reaksi kita jika
sedang terburu-buru dan merasa
tidak punya ruang, fisik kita pun
menunjukkan berbagai sensasi
menyempit.
Cara lain untuk menciptakan
space adalah melalui awareness
(kesadaran) untuk mengelola
sensasi fisik melalui perubahan
postur dan gerakan.

T: Apa yang bisa dilakukan dalam space? Bagi saya space
terasa seperti 'grey area', bagaimana menjadi nyaman dalam
ruang yang seperti itu?
J: Kita bisa melakukan observasi
pada sensasi yang kita alami,
tanpa judgment (penilaian),
murni awareness (kesadaran).
Dengan melakukan ini pun kita

Saya menyadari bahwa godaan
untuk merasa takut dalam
eksplorasi ruang baru ini
mungkin muncul. Namun di titik
ini biasanya ada kesempatan

sudah menambah ruang dalam
diri kita lebih luas lagi.

untuk membuat “program” baru
dengan menanamkan afirmasi,
atau memaknai sensasi ini

Tapi hal pertama yang bisa kita
lakukan setelah 6 detik itu

sebagai oportunitas baru.

berlalu adalah menyadari bahwa
kita sebenarnya tidak dalam
kondisi terancam. Secara fisik,
kita aman dan bisa bernapas
dengan teratur.

Dalam program Embrace ada
beberapa latihan fisik praktis
untuk membiasakan diri kita
dengan ekspansi ruang baru
dalam fisik, mental dan
emosional.

Kemudian, sadari bahwa
mungkin ada sensasi kurang
nyaman berada dalam suatu
space yang cukup lapang,
khususnya kalau kita terbiasa
merasa terhimpit. Sadari bahwa
sensasi ini pun hanya bersifat
sementara.

Latihan-latihan tersebut juga
bertujuan untuk membiasakan
diri dalam mengelola polaritas
antara perasaan sempit dan luas.

T: Apa makna vulnerability? Apa hubungannya dengan
space? Bagaimana mengakses vulnerability?
J: Dijelaskan bahwa vulnerability (kerapuhan) adalah kondisi terekspos
yang seringkali diinterpretasikan sebagai kelemahan karena kita
berpotensi untuk dirugikan, disakiti atau dicelakai oleh pihak lain, baik
secara fisik maupun emosional.
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Melalui pembahasan righteousness (“Being Aware” Volume 1, 2022) dan
space, dapat kita rumuskan bahwa berbagai kekakuan sangatlah
mungkin menciptakan kesempitan dalam ruang gerak dan ruang
tumbuh diri.
Mengekspos diri terhadap situasi yang tidak familiar dalam proses
penciptaan ruang diri (grey area dalam pertanyaan sebelumnya di atas)
merupakan salah satu cara untuk tujuan perluasan.
Memang tidak nyaman berada dalam situasi baru yang tidak dimengerti
sepenuhnya ini. Tapi bukan berarti kita tidak aman.
Mari kita bayangkan potensi dan kemungkinan-kemungkinan yang
dapat tercipta dalam keadaan terhimpit melalui ilustrasi di bawah ini:
1. Kita berada dalam tekanan, merasa sempit.
2. Mengambil jeda (berhubungan dengan jeda 6 detik melepaskan diri
dari bajakan Amygdala), meluaskan ruang diri.
3. Berada dalam situasi baru di ruang diri, menunggu dalam unfamiliar
territory. Melakukan observasi terhadap sensasi diri dan situasi apa
adanya. Observasi kondisi aliran energi dalam badan.
4. Merasa cemas karena terekspos dan merasa rapuh. Ada
kemungkinan gagal, sakit, atau merugi. Tetapi ada juga kemungkinan
untuk menemukan jalan keluar lain dan menjadi kreatif.
5. Mengelola diri dalam kondisi sekarang (present moment) dengan
mengakses awareness pada napas, gerakan dan sensasi tubuh pada
saat itu, apa adanya.
6. Melatih diri dengan afirmasi terkait rasa aman, keterbukaan pada
kemungkinan-kemungkinan baru, mengasah rasa ingin tahu,
mengelola dan melembutkan judgment diri.
7. Kita akan menemukan diri kita dalam kondisi yang berbeda dari
situasi awal, bahkan mungkin lebih optimis karena pilihan-pilihan
baru yang tersedia.
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Vulnerability
Menjadi vulnerable adalah menjadi terekspos, terbuka, rentan, rapuh,
sehingga tampaklah kekurangan dan ketidaksempurnaan kita. Hal-hal
ideal yang kita tampilkan untuk mencapai penerimaan orang lain pun
berguguran pada saat kita menyediakan diri untuk rentan.
Sebetulnya situasi rentan ini menciptakan banyak koneksi mendalam
antara kita dan lingkungan. Kata-kata “letting the guard down” itu
mengundang kedekatan dan hubungan yang mendalam dengan orang
lain. Tanpa pretensi, minim judgment dan ekspektasi, dan tentu saja
lebih rileks serta secure.
Walaupun bukan berarti menjadi vulnerable adalah tanpa resiko,
tindakan ini membutuhkan keberanian untuk gagal dan berada dalam
situasi tidak familiar. Tuntutan untuk sempurna dalam memegang nilainilai dan mengutamakan kendali kerap dianggap sebagai jaminan rasa
aman. Namun kebutuhan atas kepastian ini kembali lagi menciptakan
judgment dan righteousness.
Walaupun tempat ini adalah ruang diri kita sendiri, tapi kita “melapisi”
diri secara berlebihan dengan tujuan memproteksi dari kekecewaan dan
rasa sakit. Perasaan tidak layak menerima, tidak layak membangun
koneksi jika menampilkan diri apa adanya. Ada rasa malu, rasa bersalah
atau rasa takut untuk menunjukkan diri yang sebenarnya.
Dengan pertahanan berlapis itu, sulit pula bagi kita untuk menerima
segala sesuatu dari luar dengan kedalamannya. Pertahanan ini malah
membuat banyak hal, koneksi, komunikasi dan hubungan personal
hanya didasari oleh konten permukaan atas.
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Bersedia menjadi rentan atau berada dalam kerentanan dapat dimulai
dengan berdialog dengan diri sendiri secara jujur apa adanya mengenai
motivasi dan intensi diri. Dan untuk memulai keterbukaan ini
membutuhkan keberanian yang besar.
Di dalam tubuh, melatih contraction and expansion melalui beberapa
gerakan sederhana yang bersifat menyempitkan dan meluaskan akan
membiasakan diri mengintegrasikan kondisi guarded vs unguarded
secara mental-emosional.
Pembiasaan ini akan menunjang harmoni diri antara motivasi otentik,
emosi pendorongnya dan penyatuan dengan tubuh. Sinkronisasi ini pun
bermanfaat untuk kesehatan, kenyamanan dan hubungan interpersonal
sehari-hari.

T: Setelah ruang diri ini tercipta dan meluas, muncul
perasaan lost, tidak punya pegangan, atau terombangambing dan menimbulkan kecemasan baru. Bagaimana
mengatasi hal ini?
J: Tentunya banyak cara mengatasi ini melalui afirmasi dan intensi yang
mengutamakan aktivitas mental dan psikologis. Dalam pengalaman saya
di Karmarati, cara yang sustainable adalah melibatkan tubuh dan aliran
energi tubuh.
Saya akan jelaskan melalui beberapa ilustrasi di halaman selanjutnya
terkait dengan contraction and expansion. Latihan ini tidak dijelaskan
secara spesifik dalam program Righteousness and Observation dan
program Embrace, namun dieksplorasi secara interaktif dalam program
Mentoring (group/private).
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From "Organized" Contraction to "Disorganized" Expansion - Part 1

From "Organized" Contraction to "Disorganized" Expansion - Part 2

From "Organized" Contraction to "Disorganized" Expansion - Part 3

Intellectual property of Karmarati, 2022
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From "Organized" Contraction to "Disorganized" Expansion - Part 1
Penyempitan dalam tubuh, mental-emosional dan aliran energi yang
diakibatkan oleh kekakuan pemikiran di sini menyerupai ekspresi tubuh
yang kencang di area bahu, dada, perut, lengan, tangan, leher,
tenggorokan, dan wajah.
Postur ini dibentuk atau “diorganisir” atau “terorganisir” oleh kekakuan
pemikiran dalam limiting beliefs. Kekakuan ini berdasar pada rasa takut
dan berbagai emosi turunannya yang menguasai tubuh.
Situasi kaku dan sempit ini sebetulnya adalah suatu kesempatan besar
untuk membuat modifikasi dengan mengubah organisasi dari tubuh dan
aliran energi kita.
Mulai dengan melepaskan diri dari postur kontraksi dengan
mengaplikasikan jeda 6 detik dan mengatur napas. Dalam ilustrasi ini
perubahan awal yang terjadi masih bersifat mikro dan mungkin terjadi
secara perlahan.

Intellectual property of Karmarati, 2022
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From "Organized" Contraction to "Disorganized" Expansion - Part 2
Secara alami, tubuh kemudian akan melepaskan pengalaman kesempitan
dan kekakuannya melalui ekspansi (seperti peregangan yang kita lakukan
setelah bangun tidur atau setelah duduk lama).
Maka dalam ilustrasi ini digambarkan bahwa tubuh bagian atas mengambil
space yang lebih luas, napas lebih dalam dan leluasa, serta melebarkan
(dimulai dengan mendorong tekanan ke arah luar) lengan dan tangan.
Kadang-kadang pelebaran ini memberikan keraguan dan kecemasan jenis
baru dalam perasaan gamang, seperti:
“Ke manakah saya harus berpegangan dalam space seluas ini?”
“Saya merasa tidak percaya diri berada di tengah-tengah ruangan kosong
seperti ini.”
“Saya merasa cemas dalam keleluasan yang tidak familiar ini, saya perlu
pegangan kepastian segera!”
“Begitu jauhnya ke ujung ruangan, apakah saya harus segera mencari
sangkutan untuk keamanan?”

Intellectual property of Karmarati, 2022
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Perasaan ragu, cemas, atau gamang tersebut muncul karena kita terbiasa
berpegangan menggunakan organ tangan, bahkan mencengkeram pada
keyakinan atau menggantungkan diri pada sesuatu (atau seseorang) demi
rasa aman.
Jangan lupa bahwa dalam ilustrasi Part 1, mencengkeram itu melibatkan
kesempitan pada organ-organ tubuh lain seperti bahu, leher, perut dan
wajah. Mencengkeram seperti itu pun membuat napas tersengal-sengal
dan dada terasa sempit karena mengambil energi begitu besar.
Foto terakhir Part 2 menggambarkan bahwa tangan kita sudah siap untuk
reaching out, berusaha menggapai obyek atau subyek kepastian baru
akibat dari perasaan cemas dan gamang ini.
Tapi perlu kita apresiasi bahwa ini adalah bentuk “disorganization” dari
postur Part 1 yang penuh ketakutan awal dan tidak memiliki ruang untuk
berkembang.

Intellectual property of Karmarati, 2022
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From "Organized" Contraction to "Disorganized" Expansion - Part 3
Ini adalah kesempatan untuk mengamati kemungkinan adanya pola
stabilitas lain yang ditawarkan oleh tubuh dan energi tubuh kita.
Telapak kaki kita yang menjejakkan dirinya ke bumi adalah jangkar yang
kuat untuk berdiri kokoh di tempat yang tidak familiar sekalipun. Di dalam
ilmu anatomi energi yoga, telapak kaki kita mempunyai empat sudut
penting yang disebut “four corners of the feet”. Fungsinya adalah
mengelola aliran energi yang bersumber dari bumi dan kembali ke bumi.
Sehingga terjadi dinamika antara tubuh dengan daya gravitasi bumi yang
menawarkan stabilitas.
Bayangkan di saat kita merasa gamang dalam situasi ekpansi dan
disorganization ini kita menggunakan 6 detik untuk mengatur kembali
posisi berdiri dan melekatkan empat sudut telapak kaki ke bumi. Membuat
koneksi antara napas, telapak kaki, kemudian memanfaatkan solidnya
pijakan telapak kaki tersebut dengan mengalirkan sensasinya ke
sepanjang tulang belakang.

Intellectual property of Karmarati, 2022
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Dalam prosesnya, lengan dan telapak tangan akan berada dalam posisi
observasi dan menerima. Begitu pula pikiran kita yang selalu ingin
mencari kepastian dan rasa aman, akan menunggu dan mengobservasi.
Melatih ini secara teratur akan memberikan pola organisasi baru yang
merupakan modifikasi baru dari pola reaktif sebelumnya. Pada waktunya,
akan tercipta rasa aman pada tubuh, mental-emosional di saat-saat
sempit atau gamang. Perasaan aman ini akan memungkinkan relaksasi
terjadi.

Catatan: metode latihan ini saya kembangkan dari dasar pemahaman saya
terhadap contraction and expansion yang dicetuskan oleh Stanley
Keleman (1931-2018). Saya merasa sangat beruntung menjadi salah satu
muridnya.
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