Fasilitator
DAVID DJAELANI GORDON,
CCADC, lahir di tahun 1942 di
Chicago, dan pulih serta bekerja
memulihkan pecandu sejak tahun 1972.
Ia adalah anggota Alcoholics dan Narcotics Anonymous, dan
juga Konselor Drugs dan Alcohol bersertifikasi. Ia adalah
Direktur Program Yayasan Harapan Permata Hati Kita
(YAKITA); jejaring Pusat Perawatan dan Pemulihan Adiksi yang
berpusat di Ciawi, Bogor, Jawa Barat (www.yakita.webs.com).
David adalah seorang Holotropic Breathworker, bersertifikat
internasional dibina langsung di Amerika oleh Prof. Dr. Stanis‐
lav Grof, salah seorang pendiri gerakan Psikologi Transper‐
sonal di Amerika. Ia dulu membangun Philemons; sebuah
Pusat Retret di Carmel Valley, California dimana ia memfasili‐
tasi Holotropic Breathwork, Intervensi Krisis & Trauma, Kon‐
seling, Pemulihan Adiksi, Retret khusus laki‐laki untuk isu
laki‐laki. Ia juga seorang terapis massage, terapi seni dan ek‐
spresi kreatif sebagai bagian dari kegiatan retret, dan
pemimpin Sweat Lodge. Ia juga bekerja dengan Death and
Dying, pencegahan krisis dan bunuh diri. Pindah ke Indonesia
tahun 1995 setelah menikah dengan Joyce, orang Indonesia.

kembali

DRA. JOYCE DJAELANI GORDON, lahir di Jakarta di tahun 1964,
adalah psikolog lulusan Universitas Indonesia, Pendiri dan
anggota Pembina Yayasan Harapan Permata Hati Kita
(YAKITA). Sebelumnya ia aktif terlibat di beragam lembaga
kesehatan sejak tahun 1984, dan menjadi konsultan di berba‐
gai lembaga internasional seperti PATH Seattle, Project Con‐
cern International (PCI) San Diego, CARE, WHO, John Snow
untuk bidang AIDS, gender dan Kesehatan Remaja. Latar bela‐
kang kehidupannya budayanya yang kaya dan pengalaman
hidupnya membuka dirinya untuk memahami dunia pemuli‐
han dan energi.

www.yakita.webs.com

Kami tidak akan meyakinkan Anda untuk masuk Program
Kebalikannya, kamilah ~ yang Anda perlu yakinkan
bahwa Anda serius untuk ~ memulihkan ~ hidup Anda

40 hari

Program
PROGRAM: Program khusus ini akan dilakukan di Srikandi,
Tajur ‐ dimana David dan Joyce akan bekerja khusus dengan
Anda, 24/7. Program ini difokuskan hanya untuk mereka yang
sungguh ingin pulih, dan jujur benar‐benar ingin mengatasi
permasalah pribadi mereka. Program ini hanya akan untuk
mereka yang masuk secara sukarela dan mampu meyakinkan
kami akan kesungguhan mereka. Program 40 hari ini dibatasi
untuk empat orang setiap waktunya.
joydave@gmail.com
Program Code: ExY
Tel. (0251) 8244 375 / +62816 1910 736

www.breathworkindonesia.webs.com
www.yakita.webs.com

A

nda jarang bisa mengalahkan adiksi. Umumnya .... pecandu bertahan hidup. Pemulihan sejati ~ bukan
rehabilitasi - dari adiksi narkoba dan alkohol adalah perjalanan tersulit yang mungkin dihadapi orang dalam
hidupnya. Titilah perjalanan itu, atau .... tidak ... pilihan ada pada diri Anda sendiri.......!!
Menjadi seorang pecandu ... kejatuhan yang menyakitkan,
tragis, membingungkan dan membangkitkan amarah, dari realita
kehidupan normal ~ terserap ke dalam neraka menakutkan, bu‐
kanlah sesuatu yang ‘diniatkan’ untuk terjadi.

‘IA’
~ adiksi atau kecanduan ~
merekah, berkembang,
‘IA’ terjadi.
Sekali narkoba dan alkohol atau perilaku adiktif mereng‐
kuhmu, mencuri jati dirimu dan merantaimu ~ seolah jalan kem‐
bali hilang terhapus, Anda tak tahu bagaimana harus kembali.

Kerap kita bicara tentang ~
‘masih ingat tidak’?
Ingat! Ingatkah ketika hidup anda ~ tampak biasa, umum‐
nya baik, banyak saat‐saat menyenangkan, meski ada naik turun‐
nya? Namun keseharian hidup masih wajar, dan ..... normal. Ada
masa di awal‐awal pemakaian narkoba dan alkohol di ~masa lam‐
pau~ yang Anda ‘ingat’ ~ menyenangkan, waktu penuh tawa, pergi
kesana dan kesini, nikmatnya riuh suara, warna, sentuhan, seks,
musik, bayangan roh angkasa, gunung‐gunung indah, lautan mem‐
biru, matahari terbit dan tenggelam; keluarga, teman, pacar. “IA”
membawa keindahan, dan masih dunia yang menyenangkan....
Ingat waktu IA masih ~ MENYENANGKAN~ ? Lalu tibalah
hari‐hari dimana mulai ada “SENANG sekaligus MASALAH”~ ....
Dan ingat, ketika yang dalam hidup ada akhirnya hanyalah
~MASALAH~.... Suatu hari, aku ingat aku baik‐baik saja, hidup
baik‐baik saja. Lalu, suatu hari, IA menjadi tidak baik‐baik saja.
Suatu hari, di masa lampau ~ anda terbangun dan menyadari
bahwa “IA” merusak hidupmu ~ tetapi~ “IA” tak lagi bisa di‐
hentikan.

Hidup berubah, dan berubah ....
selamanya….!
Hampir tak mungkin menceriterakan atau menjelaskan ke
orang lain tentang putaran gila masuk dunia adiksi, dan hidup
yang anda jalani, kehidupan yang menjadikanmu kecanduan. Si
“Adiksi” harus diberi makan, disuapi narkoba dan alkohol, musik

dan keriuhan, “IA” harus dipuaskan, disertai kegilaan, “IA”
harus selalu ada hanya agar kita bisa melewati hari demi hari.
Berbohong, mencuri, kekerasan yang “IA” lakukan untuk bisa
memperoleh narkoba dan alkohol, hanya supaya bisa merasa
normal, meski untuk sejenak ... Sampai titik dimana “IA” mem‐
buatmu membenci dan muak akan dirimu sendiri.
Tibalah hari ketika semua yang bermakna“SIRNA” dalam
hidupmu. Ketika Anda harus mengakui apa yang harus diakui ...
ketika terjatuh ke jurang terdalam yang gelap dan sepi, tersa‐
dar bahwa hidupmu “gagal” dan serentetan kegagalan menjadi
kisah hidupmu. Ketika menyerah dan berkata “Masa bodoh,
aku tidak peduli ...” dan dunia normal, dunia yang dulu kita
pernah kenal ~ sirna~ jadi kenangan semata. Jadi? Apa yang
tersisa? Si pecandu terus mencari narkoba dan alkohol yang
“IA” harus peroleh untuk bertahan sehari lagi. Merangkak di
dasar lumpur kehidupan, bertahan di endapan kehidupan.
Hanya bertahan hidup di “dunia adiksi” .... Masa lalu ~ kenang‐
an semata, milik saat ini ~ sirna, masa depan ~ Suram...!
Berapa lama bisa hidup sebagai pecandu? Berapa lama
keluarga, mereka yang terkasih dan masyarakat hidup dengan
adiksi? Adiksi Anda? Berapa lama kita bisa hidup di tengah
adiksi dengan semua masalah yang diseret adiksi ke dalam
hidup kita? Kadang bertahun‐tahun. Kadang ...... selamanya... ~

Kemungkinan untuk Pulih?
Pemulihan sendiri, tanpa bantuan;
teramat jarang!
Pemulihan dengan bantuan;
memungkinkan
Banyak di antara kita yang mencoba berhenti
(dan mencoba lagi dan lagi), mencoba sendirian ~
tetapi ~ tak pernah bertahan berhenti untuk lama. Dan
inilah masalahnya. Bila saja kita sukses, kita tidak
akan sampai ke titik nadir terendah kita ini. Seperti
kebanyakan masalah lainnya, berusaha menyelesai‐
kan masalah sendiri, jarang berhasil. Kita sudah
mencobanya, dan kita gagal.

Pulih dari Adiksi
Pemulihan dari kecanduan atau adiksi narkoba dan alkohol menun‐
tut empat langkah utama:
 FISIK ~ detoksifikasi dari narkoba dan alkohol.
 MENTAL ~ regenerasi proses pemikiran normal dan seimbang,
menghadapi “dahaga” dan perasaan menagih dengan pikiran
seimbang... Ini menuntut waktu berbulan‐bulan.
 EMOSIONAL ~ menghadapi dan bekerja dengan perasaan dan
emosi. Proses “tumbuh berkembang” dan penyehatan emosi.
 SPIRITUAL / nilai religius ~ menjadi manusia seutuhnya lagi dan
mencari hubungan yang lebih Tinggi, menjadi hidup kembali da‐
lam sepenuhnya hidup. Seringkali menggali kembali keyakinan
dan nilai‐nilai spiritual dan religius, membina hubungan dan per‐
sahabatan dengan Tuhan atau Kekuatan yang Lebih Tinggi. ~
Juga ~ dua faktor kritis dalam pemulihan adalah:
 Keterlibatan Keluarga
 Aftercare atau paska rawat [kritis untuk pemulihan jangka pan‐
jang]
Dan, hal yang terpenting dalam semua jenis pemulihan ada‐
lah ~ ‘Anda’ benar‐benar dan jujur ingin pulih dari adiksi, untuk
diri sendiri. Tanpa keinginan sejati untuk pulih, pemulihan akan ter‐
batas untuk waktu sejenak, dan anda tak diragukan, akan kambuh.
Untuk “pulih” ~ ANDA ~ perlu benar‐benar ingin pulih….!!
Bila Anda serius akan pemulihan Anda, hubungi kami di:

62‐251‐8244 375
Program pemulihan “eksklusif” kami di YAKITA terbatas untuk
4 orang setiap saatnya. Kami menerima baik laki‐laki maupun
perempuan. Program ini diperuntukkan bagi laki‐laki maupun
perempuan dan dilakukan di tempat yang privat, dalam konteks ke‐
luarga. Program ini konfidensial ~ menjaga kerahasiaan bagi kelu‐
arga maupun si peserta.….
Proses pemulihan Anda dilandaskan pada hubungan yang per‐
sonal dan terfokus dengan para ahli. Beberapa ‘program dan teh‐
nik’ yang digunakan di antaranya adalah; Program 12 Langkah,
Pengurangan Dampak Buruk, Pencegahan Kekambuhan, Terapi Kog‐
nitif, Holotropic Breathwork, Meditasi, Olahraga, Pendidikan kese‐
hatan, Terapi Seni, Terapi energi, Jurnal Renungan, Ketrampilan
hidup harian seperti mengurus diri, memasak dan membersihkan
ruang hidup pribadi, bekerja dengan keluarga dan Paska Rawat
yang teramat penting. Program dasar ini 40 hari; 10 hari detoksi‐
fikasi dan penyesuaian dan sebulan proses pemulihan. Program ini
bukan untuk rawat jalan. Anda mungkin akan menemukan dalam
program 40 hari ini, cara untuk memperoleh apa yang telah hilang.

