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Bab 1: 
Menemukan Cahaya Anda

Jawaban yang kita cari, untuk “Menemukan Cahaya Anda,”
Memungkinkan kita untuk dapat merangkul Kedamaian Batin,

Cinta dan Makna dalam Hidup kita,
Mungkin “Tidak Pernah” bisa ditemukan di dunia dengan melihat ke

luar.
Mereka hanya dapat ditemukan dengan melihat “Ke Dalam,” di mana

Roh berada.
Many of us intuitively understand this.

Banyak dari kita yang memahami ini secara intuitif.
Namun, untuk dapat menerima dan mengizinkan Roh Anda memandu
Perjalanan Anda Melalui Kehidupan, sayangnya, cukup menantang.

Ini dikarenakan dominasi Ego (Diri).
Ego adalah segala sesuatu yang kita “Diajarkan” dan “Yakini” sebagai

kenyataan sejak kita lahir.
“Kebangkitan” dimulai ketika kita mulai mempertanyakan semua yang

telah kita “Pelajari.”
“Pencerahan” terjadi ketika kita “Menerima” sebagai kebenaran

bahwa Segala sesuatu yang kita pelajari adalah “Salah.”
Perjalanan ini panjang, sulit, dan sering kali sunyi.

“Makna Kehidupan” adalah mengejar perjalanan ini,
“Berbagi Tanpa Pamrih”

Dengan semua orang di mana “Cahaya” Anda berada di dalamnya.
“Mengapa kita Hidup?” Apa “Makna Kehidupan?” Pertanyaan-pertanyaan
ini telah ditanyakan selama ribuan tahun; mungkin mengejutkan betapa
sederhananya jawaban sebenarnya. Ketika kita lahir, jawaban-jawaban ini
sudah ada di dalam diri kita. Faktanya, tidak sampai “setelah” kita lahir,



jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini hilang dalam banyaknya tantangan
yang kita semua hadapi dalam hidup.

“Lima tahun pertama kehidupan setiap anak adalah yang terpenting.”
Selama masa inilah mereka belajar apa yang diharapkan dari mereka dan
bagaimana mereka akan bereaksi terhadap situasi yang berbeda di dunia. Itu
juga masa ketika mereka akan mengembangkan pandangan secara
keseluruhan terhadap dunia dan bagaimana cara memperlakukan orang lain.
Pendapat, prasangka, keyakinan, dan aspirasi mereka sering terbentuk
selama tahun-tahun awal pembentukan dan akan menjadi dasar bagaimana
mereka akan bertindak dan memperlakukan orang lain sepanjang sisa hidup
mereka.

Selama tahun-tahun ini, jika seorang anak diajari untuk melihat dunia
dan orang lain melalui Prisma Negatif Gelap, di mana “Ketakutan”
mendominasi “Cinta,” maka tantangan yang mereka hadapi akan menjadi
besar. Dengan melihat dunia dengan cara ini, mereka akan belajar untuk
peduli hanya terhadap diri mereka sendiri, bukan terhadap semua orang.
Dengan menganut pandangan ini, Perjalanan Melalui Kehidupan mereka
kerap akan sunyi dan beban mereka berlimpah.

Namun, jika selama tahun-tahun awal ini, mereka merangkul “Cinta di
atas Ketakutan,” maka hidup mereka akan mengambil arah yang jauh
berbeda. Dengan merangkul kepentingan utama Cinta, mereka akan mulai
memahami hidup dengan cara yang berbeda; yaitu adanya perhatian dan
kasih sayang untuk “Semua Orang,” bukan hanya untuk diri mereka
sendiri. Anak-anak ini akan belajar untuk memahami dan memperlakukan
orang lain dengan hormat dan memandang hidup dengan keajaiban dan
cinta, bukan dengan rasa takut dan benci.

“Apa yang Dipelajari selama lima tahun pertama kehidupan seorang
anak, dapat mempengaruhi seluruh hidup mereka.” Banyak beban yang
kita alami sepanjang hidup sering kali merupakan hasil dari keyakinan yang
kita kembangkan selama tahun-tahun awal yang mudah dipengaruhi ini.
Kita Belajar tentang hubungan kita dengan dunia selama tahun-tahun ini
dan kemungkinan menghabiskan sisa hidup kita mencoba membatalkan
kerusakan yang telah terjadi. Kerusakan ini disebabkan oleh Penerimaan
dari banyak pesan egosentris palsu yang berpusat pada diri yang kita terima
sebagai kebenaran, seiring kita mempelajari peran kita di dunia. Saat anak
siap untuk sekolah, pesan-pesan ini sering sudah tertanam dalam diri anak,



mempengaruhi setiap pemikiran dan tindakan mereka, sering kali selama
sisa hidup mereka.

Coba bayangkan sebuah koper terbuka. Sebelum kita lahir, koper ini
kosong. Namun, dengan kelahiran kita, “Diri” (atau Ego), yang merupakan
segala yang kita “pelajari,” dan “yakini sebagai kebenaran,” setelah kita
lahir, mulai mengisi koper ini. Dengan setiap interaksi yang kita lakukan,
koper menjadi lebih berat, karena mulai berantakan oleh barang-barang
yang kita kumpulkan, dari semua hal-hal keliru yang kita Pelajari selama
hidup kita. Semakin berat kopernya, semakin redup Cahaya kita dan
semakin banyak yang harus kita bongkar ketika kita Bangkit dan memulai
perjalanan kita menuju Pencerahan.

Di dalam koper tersebut adalah semua kebenaran palsu yang berpusat
pada diri sendiri yang Dipelajari oleh Diri dan Diterima oleh anak seiring
mereka tumbuh dewasa. Meski tidak butuh waktu lama untuk mengisi
koper, mungkin butuh seumur hidup mereka, setidaknya, untuk
“Menemukan Cahaya Mereka” lagi, membongkar koper dan kembali ke
kedamaian batin dan pemahaman yang pernah mereka ketahui sebelum
koper mulai terisi; sebelum mereka terpapar oleh banyak ketidakbenaran
yang Dipelajari oleh Diri dan Diterima oleh anak sebagai kenyataan.
Semakin berat koper yang harus dibawa, semakin sulit Perjalanan mereka
Melalui Kehidupan dan mereka harus mencari dengan semakin keras lagi
untuk Menemukan Cahaya Mereka lagi. Oleh karena itu marilah kita
berusaha untuk membuat hidup Anak-anak kita lebih bahagia dengan
meringankan koper mereka, sehingga mereka dapat “Menemukan Cahaya
Mereka” di awal kehidupan mereka.

Sebagian besar koper terisi penuh di tahun-tahun awal kehidupan
seorang anak, sejak dari mereka lahir hingga berusia 5 tahun. Kita
kemudian, sering kali, menghabiskan sisa hidup kita mencoba membongkar
kembali apa yang telah kita kumpulkan.

Seiring kita mencari “Cahaya” kita dan mulai mempertanyakan
kebenaran dari semua yang telah diajarkan pada kita selama tahun-tahun
ini, kita mulai “Bangkit” dan memulai tugas berat mengosongkan koper
kita. Begitu koper kita mulai kosong, Cahaya kita mulai bersinar sedikit
lebih terang seiring berlalunya hari. Namun, hanya ketika koper kita hampir
kosonglah, Cahaya dari dalam akan ditemukan kembali dan “Pencerahan”
diketemukan. Karena Diri akan selalu bersama kita sampai kematian tiba,
koper itu tidak akan pernah benar-benar kosong, meskipun Cahaya kita,



yang tidak seterang sebelum kita dilahirkan, sekarang menjadi sangat
bercahaya.

Kita mungkin menghabiskan seumur hidup mencoba membongkar
koper yang sebagian besar telah kita isi selama 5 tahun pertama kehidupan
kita. Semakin banyak koper terisi dan menjadi semakin berat selama tahun-
tahun awal pembentukan ini, hidup akan semakin menantang. Seiring
bertambahnya usia dan dihadapkan dengan banyak kesulitan hidup yang
akan kita hadapi, semakin sulit untuk membongkar koper tersebut. Ketika
kita dewasa, sering kali kita hanya mencoba untuk bertahan hidup di dunia
dan telah memeluk jalan egosentris Diri melalui kehidupan; ini membuat
mengosongkan koper jauh lebih menantang.

Bayangkan jika koper anak kita sebagian besar tetap kosong saat
mereka tumbuh dewasa dan Mempelajari adat istiadat masyarakat dan cara
bertahan hidup di dunia. Mungkin saja membesarkan anak-anak kita seperti
ini, untuk meringankan koper yang harus mereka bawa dan menjaga
Cahaya mereka bersinar lebih terang sepanjang hidup mereka. Namun
untuk melakukan ini, harus ada perubahan dalam paradigma kita,
mengajarkan anak-anak kita, terutama selama tahun-tahun awal kehidupan
mereka, untuk merangkul “Cinta” daripada “Ketakutan.”

Oleh karenanya penting, untuk meminimalisir kerusakan ini, untuk
menjaga Cahaya mereka bersinar lebih terang, dengan membesarkan anak-
anak kita dengan cara penuh kasih sayang, mengajarkan mereka untuk
percaya dan mengikuti bimbingan Roh dari dalam sejak saat mereka lahir.
Dengan melakukan ini, anak-anak kita akan membantu mengawali
pergeseran kesadaran, yang tidak hanya akan mengubah arah kehidupan
mereka, tetapi juga lintasan semua kehidupan di bumi.

Banyak yang menghabiskan seluruh hidup mereka untuk memperbaiki
kerusakan yang mereka alami dalam 5 tahun pertama kehidupan mereka,
karena mereka disosialisasikan untuk menerima tradisi masyarakat. Adalah
harapan kita bahwa kerusakan ini dapat ditekan seminimal mungkin dan,
dengan demikian, memudahkan mereka untuk “Menemukan Cahaya
Mereka” sekali lagi.

Jawaban yang kita cari, untuk “Menemukan Cahaya Kita,”
memungkinkan kita untuk dapat merangkul kedamaian batin, cinta dan
makna dalam hidup kita, mungkin “tidak pernah” bisa ditemukan di dunia
dengan melihat ke luar; mereka hanya dapat ditemukan dengan melihat “ke
dalam,” di mana Roh berada.



Berbagi “Cahaya” Anda dengan Dunia
Jauh lebih mudah untuk menerima status quo,

Mengakui berbagai masalah yang dialami oleh banyak orang
Sebagai hal tak terelakkan, memiliki sedikit jalan untuk membantu

orang lain.
Lihatlah dunia saat ini dan sepanjang sejarah

Untuk melihat seperti apa Hidup di dunia yang seperti itu.
Ini adalah dunia Ketakutan, Kebencian, Prasangka, Perang, Kelaparan,

Tunawisma, Perubahan Iklim, dan tanpa batas.
Setiap orang Bisa mengubah dunia.

Masing-masing kita, dari “Dalam,” punya Sarana untuk melakukannya.
Ini dimulai dengan “Mendengarkan” perlahan, “Menerima”

Pesan yang Anda “Dengar”
Kemudian Berbagi “Cahaya” Anda dengan Dunia.





Bab 2: 
Pengantar tentang Hubungan Pikiran,

Tubuh, Roh

Kegagalan Psikologi
Sudahkah Psikologi seutuhnya mencakup Hubungan Pikiran, Tubuh,

Roh?
Prakteknya saat ini hanya merawat Pikiran dan Tubuh dua dimensi,

Mengabaikan kontribusi Spiritual terhadap penyakit.
Meskipun Konseling dan Pengobatan memungkinkan seseorang

Untuk dapat mengatasi dan bertahan hidup di dunia,
Mereka mengabaikan mengobati penyakit “Sepenuhnya,”

Membiarkannya kembali dengan lebih mudah.
“Roh memberi Makna dalam hidup kita.”

Tanpa keterlibatannya dalam pengobatan apapun,
Hanya sebagian dari penyakit itu yang akan diobati

Sehingga pengobatan tidak sempurna.
Meskipun keberadaan Roh tidak dapat dibuktikan secara ilmiah,
Dan tidak mudah diterima oleh komunitas Psikiatri atau Medis,

Kenyataannya, tidak pula Id, Ego, atau Superego yang dilalilkan Freud.
Namun premisnya mudah diterima di Psikologi.
Sudah waktunya bagi banyak komunitas ilmiah

Memperluas pandangan mereka dalam mengobati Semua penyakit
secara setara dengan menyertakan Roh

Bersama dengan Pikiran dan Tubuh.



“Kebangkitan” dimulai dengan pengakuan hubungan dua dimensi pikiran-
tubuh tidak menjawab keraguan yang menggerogoti di dalam pertanyaan itu
akan kebenaran dari semua yang telah diajarkan pada kita. “Pencerahan”
terjadi bersama kesadaran bahwa semua yang telah kita pelajari dalam
hidup kita, kita terima sebagai kebenaran, “Tidak Benar.” Dengan
Pencerahan, keutamaan, penerimaan, dan penyertaan Roh, sekarang
disertakan ke dalam hubungan tubuh dan pikiran.

Apa Hubungan Pikiran, Tubuh, Roh? Sudah banyak tulisan tentang
hubungan Pikiran Sadar dan Tubuh Fisik. Dengan menambahkan Jiwa
Rohani ke dalam persamaan, dunia baru yang penuh kemungkinan terbuka.
Roh tidak dapat didiskusikan hanya dengan sains, ilmu kedokteran, atau
psikologi; itulah sebabnya buku ini akan berfokus pada Roh untuk
membantu kita lebih memahami apa Roh itu dan bagaimana Roh dapat
membantu kita lebih memahami “Makna Kehidupan.”

Dalam buku ini, ketika kita membahas “Ego” (“Diri”), akan dilakukan
dari sudut pandang Spiritual, bukan psikologis. Seperti yang dijelaskan
dalam bab sebelumnya, definisi kita tentang “Diri” (“Ego”), adalah segala
sesuatu yang kita “pelajari,” dan “yakini sebagai kebenaran,” setelah kita
lahir. Untuk lebih menyederhanakan diskusi ini, kita akan menganggap
istilah “Diri” dan “Ego” sebagai sinonim.

Menurut Sigmund Freud ada tiga bagian kepribadian manusia; Id, Ego
dan Superego. “Id” adalah bagian dasar dan utama dari kepribadian kita,
yang ada sejak lahir; memungkinkan kita memenuhi kebutuhan dasar kita
dan memuaskan dorongan dan keinginan dasar kita. Selanjutnya, “Ego”
mulai berkembang selama tiga tahun pertama kehidupan seorang anak dan
membantu kita memahami pikiran dan dunia di sekitar kita. Yang terakhir,
“Superego” mulai muncul sekitar usia lima tahun dan merupakan bagian
etis dari kepribadian kita, memberikan standar moral sebagai cara ego
bekerja. Karena buku ini terutama membahas aspek Spiritual dan bukan
aspek psikologis Ilmiah dari kepribadian kita seperti yang dibahas oleh
Freud, kita akan menggunakan istilah “Diri” untuk mewakili ketiga bagian
kepribadian manusia, “Id, Ego, dan Superego sekaligus,” daripada
membedakan setiap bagian dari kepribadian kita secara individual. Ini
kami lakukan demi mengurangi kebingungan yang dapat timbul jika kami
terlalu teknis atau spesifik dan untuk menyederhanakan ide yang kami coba
sajikan.



Sama seperti Freud berbicara tentang Id, Ego, dan Superego, mungkin
saatnya untuk menambahkan satu kategori lagi ketika mempertimbangkan
perilaku manusia dan emosi orang yang kompleks; kategori itu adalah
“Roh.” Karena Roh tidak dapat dilihat atau dibuktikan keberadaannya
hanya dengan menggunakan sains, perlu ada “Lompatan Iman Spiritual”
untuk menerima bahwa, tidak hanya Roh itu ada, tetapi juga penting bagi
kesejahteraan emosional dan fisik kita.

Jika kita bisa menerima “Ego” (“Diri”), mengapa kita tidak bisa
menerima “Roh.” Keduanya tidak dapat dibuktikan secara ilmiah, namun
banyak teori dan pengobatan untuk penyakit kejiwaan yang berbeda
didasarkan pada “membantu” Ego (Diri) menyesuaikan diri dengan
kekacauan dan kebingungan yang dihadapinya di dunia. Roh ada hanya
untuk membantu menyeimbangkan Diri, dan tidak seperti Diri yang berakar
pada “Ketakutan,” Roh berakar pada “Cinta.” Mungkin jika kita juga
mulai mengobati penyakit, dengan menyertakan Roh dalam proses
penyembuhan, cara pengobatan baru yang lebih baik bisa ditemukan.
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