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Catatan Penulis:
“Refleksi Spiritual: Sebuah Buku Tentang Kesadaran Dan Pencerahan”

adalah buku puisi, yang terdiri dari 200 puisi Spiritual bebas. Puisi-puisi ini
termasuk refleksi yang terlihat dalam empat novel spiritual di “Tetralogi
Kesadaran”, selain masih banyak lagi yang belum dipublikasikan. Tema

yang mendasari puisi-puisi ini adalah Spiritualitas, masing-masing
menggambarkan aspek Kesadaran dan Pencerahan yang berbeda. Untuk

benar-benar memahami setiap refleksi, bacalah hanya 2 atau 3 per hari dan
“refleksikan”.

Spiritualitas adalah keyakinan bahwa ada sekelumit Tuhan (Roh atau Jiwa)
dalam diri setiap kehidupan, dan karena itu, setiap kehidupan itu Penting,

Setara, dan Terhubung.
Tujuan saya menulis empat buku di Tetralogi Kesadaran dan buku puisi

yang diilhami secara spiritual ini, adalah untuk mencoba Menyadarkan dan
membantu orang lain, yang Tersadar, lebih memahami apa itu Pencerahan,

sehingga Perjalanan Sepanjang Kehidupan mereka dapat lebih terwujud
sepenuhnya.

Bodhi adalah "Roh Pemandu" saya, dia dapat dengan mudah berkomunikasi
dengan saya saat saya menuliskan pemikirannya.Meski perjalanan menuju

Pencerahan belum lengkap, Bodhi, sebagai Roh Pemandu, tentu saja
Tercerahkan. Kami menulis buku Refleksi Spiritual ini bersama-sama untuk

semua orang yang ingin memulai proses Kesadaran atau yang telah
Tersadar dan berusaha untuk menjelajah lebih jauh dalam perjalanan

mereka menuju Pencerahan.  Pelajari lebih lanjut tentang masing-masing
buku Spiritual di "Tetralogi Kesadaran” di situs web saya:

http://kenluball.com
Empat buku dalam “Tetralogi Kesadaran” termasuk:

Hari ini Aku Akan Mati: Pilihan dalam Hidup
Roh Pemandu: Perjalanan Sepanjang Kehidupan

Ketenteraman: Desa Harapan
Ilusi Kebahagiaan: Memilih Cinta, Bukannya Ketakutan

http://kenluball.com/


Sang Kupu-Kupu
Bukan orang lain yang harus berubah (Ego).

Engkaulah yang harus terlebih dahulu berevolusi (Roh).
Hanya dengan begitu engkau akan muncul

Keluar dari kepompong dan
Menjadi kupu-kupu.



Tiga Tahap Pencerahan



Tahap Pertama Pencerahan – Tertidur
Tahap pertama Pencerahan dimulai ketika kita dilahirkan,

Saat kita Disosialisasikan dan Diajarkan apa yang harus Dipercaya (Ego),
Saat kita terpapar dan Menerima adat istiadat masyarakat tempat kita

dilahirkan.
Dengan kelahiran, identitas kita sering kali sudah ditentukan sebelumnya.

Warna kulit kita, negara tempat kita dilahirkan, agama,
Dan banyak perbandingan buatan manusia lainnya sering menentukan masa

depan kita di dunia.
Kita Percaya perbandingan ini benar dengan mengamati orang lain,

Membaca tentang mereka di buku dan surat kabar dan dengan menonton
TV dan film.

Kebanyakan orang Percaya dan Menghayati perbedaan-perbedaan ini,
membuktikan lebih lanjut kepada diri mereka sendiri
Mereka lebih baik, lebih penting daripada yang lain.

Mereka yang Menerima dan Percaya apa yang Diajarkan sebagai hal yang
benar,

Meskipun mereka Sukses dalam hidup, namun tetap Tertidur, ditakdirkan
untuk menjalani kehidupan yang biasa-biasa saja,

Mereka percaya Kebahagiaan dan Makna akan datang dari Dunia.
"Tidak akan."



Pencerahan Tahap Kedua – Kesadaran
Mereka yang Tersadar mulai mempertanyakan apakah semua yang kita

Pelajari dan Terima
Menjadi nyata dalam hidup, saat kita tumbuh dewasa, itu adalah benar.
Sebuah perasaan mulai berkembang di dalam, tidak lagi bisa diabaikan,

Mempertanyakan keabsahan atas Segala Sesuatu yang pernah kita Percayai.
Meskipun kita mungkin menjalani kehidupan yang "sukses", menjadi kaya,

terkenal,
Atau perbandingan terpelajar lainnya tentang apa itu kesuksesan,

Itu tidak lagi memadamkan perasaan tidak nyaman yang kita alami yang
datang dari Dalam Diri kita.

Penderitaan yang kita rasakan berasal dari Roh kita, hadir Dalam setiap
kehidupan.

Beberapa orang mungkin menyebut Roh Dewa/Jiwa/Esensi atau
memberinya nama lain.

Tidak masalah.
Ini mewakili Pemandu kita dalam melalui hidup dan memberi kita Makna

hidup.
Kita Tersadar ketika kita pertama kali merasakan ada sesuatu yang salah,
Mulai mempertanyakan apakah yang kita Pelajari dan Terima itu benar

mungkin Tidak benar,
Memulai sebuah perjalanan, kita tidak punya pilihan selain mengejar.

Perjalanan Menuju Pencerahan.



Pencerahan Tahap Ketiga – Pencerahan
Pencerahan terjadi ketika kita akhirnya Menerima

Segala sesuatu yang kita Pelajari dan Percayai sebagai benar adalah Tidak.
Terlepas dari Penampilan, Kekayaan, Pekerjaan, Harta Materi,

Atau perbandingan lain yang Diajarkan yang membedakan kita satu sama
lain,

Kita sekarang menyadari bahwa kita Tidak lebih baik atau lebih penting
daripada orang lain.

Kita mulai Mendengar Roh dalam diri kita, menerima pesannya
Dengan Berbagi Cinta tanpa syarat dengan semua orang lain.

Meski apa yang kita Pelajari ketika muda akan tetap bersama kita (Ego)
Pengaruhnya pada kehidupan kita sekarang kecil.

Alih-alih bersaing, kita sekarang ingin bekerja sama.
Alih-alih hidup dalam Ketakutan, kita sekarang berusaha untuk menjalani

hidup kita dengan Cinta.
Dan bukannya hanya menginginkan yang Terbaik untuk Diri kita sendiri,

Kita sekarang ingin Tanpa Pamrih membantu Orang Lain, untuk
memudahkan Perjalanan Sepanjang Kehidupan.

Dengan perubahan dan Penerimaan pesan Roh ini
Kita bergerak lebih jauh di sepanjang jalan menuju Pencerahan.



Dengan Kesadaran Semuanya Berubah
Itu semua adalah bagian dari perjalanan.

Setelah engkau Tersadar, satu-satunya kepastian adalah hidupmu
Tidak akan pernah sama dan tidak ada jalan untuk kembali.

Segala sesuatu dalam hidupmu akan berubah, termasuk persahabatan,
hubungan

Dan kesabaran untuk permainan yang dimainkan orang yang tetap tertidur.
Kesadaran terjadi ketika engkau mulai mempertanyakan semua yang kau

Pelajari.
Pencerahan hanya akan terjadi ketika engkau benar-benar

Menerima bahwa semua yang kau Pelajari dalam hidup adalah Tidak Benar.
Kebenaran selalu ada di Dalam Diri.

Dengarkan dengan Tenang untuk semua jawaban yang kau cari.



Permainan
Pada hari kita akan mati ketika Ego akhirnya menyerah

Ia memegang hidup kita, kita akan memahami bahwa seluruh hidup kita
adalah Permainan.

Itu semua Kepura-puraan.
Kita memainkan peran dengan sangat baik sehingga kita tidak pernah tahu

itu tidak nyata.
Hidup hanyalah sebuah Ilusi, di mana kita semua memiliki bagian kecil

dalam sebuah Permainan.
Jika kita mengikuti naskah, seperti yang kita Pelajari saat tumbuh dewasa,
Jawaban yang kita cari tentang kehidupan mungkin luput dari perhatian.

Hanya ketika kita bertindak di luar batas naskah dan Tersadar,
Jawaban yang kita cari akhirnya bisa terungkap dengan sendirinya.



Matriks
Matriks adalah dunia di mana sebagian besar Tertidur,

Hidup dalam Realitas yang Dipelajari Diterima sebagai Kebenaran.
Mereka yang tetap tidur sepanjang hidup mereka

Carilah Kebenaran mereka di Dunia, Percaya apa yang mereka Ajarkan
Saat tumbuh dewasa mereka akan membawa Makna dan Kebahagiaan.

"Tidak akan."
Saat pertama kali Tersadar, kita mulai mempertanyakan apakah

kepercayaan itu benar.
Terlepas dari betapa "berhasilnya" hidup kita, merasakan Suara yang mulai

kita Dengar di Dalam,
Norma yang pernah kita Pelajari dan Terima sebagai kebenaran

Tidak lagi masuk akal bagi kita.
Suara yang kita dengar mengatakan tentang Cinta Tanpa Syarat,

Harapan, Kesetaraan, Membantu Orang Lain, dan semua nilai Kepedulian
Positif lainnya

Dibagikan Tanpa Pamrih dengan semua orang lain.
Matriks yang pernah kita pahami dan terima sebagai realitas kita

Itu mulai larut, meninggalkan dunia yang tidak bisa dikenali,
Dunia di mana Cinta (Roh) menjadi dominan atas Ketakutan (Ego).

Daripada bersaing satu sama lain untuk bertahan hidup di dunia,
Kita justru ingin membantu satu sama lain.
Hidup di dunia seperti itu adalah mungkin.

Untuk melakukannya, Dengarkanlah suara yang engkau Dengar di Dalam,
Buka Hatimu terhadap kemungkinan yang ditawarkan oleh hidup,

Biarkanlah Matrix-mu mencair,
Untuk mengungkapkan Tujuan Hidup yang sebenarnya di baliknya.



Sebuah Koper
Aku ingin engkau membayangkan sebuah koper terbuka.

Sebelum kita lahir, koper itu kosong.
Namun, dengan kelahiran kita, Diri (Ego), yang merupakan segalanya yang

kita Pelajari,
Dan Dipercayai menjadi benar, setelah kita lahir, mulai mengisi koper ini.

Dengan setiap interaksi yang kita lakukan, koper menjadi lebih berat,
Saat mulai menjadi berantakan dengan bagasi yang kita kumpulkan,

Dari semua kesalahan yang telah kita Pelajari sepanjang hidup.
Makin berat kopernya, makin reduplah Cahaya kita

Dan makin banyak yang harus kita bongkar saat kita Tersadar 
Dan memulai Perjalanan kita menuju Pencerahan.

Di dalam koper ada semua kebenaran palsu yang berpusat pada diri sendiri
Dipelajari oleh Ego (Diri) dan Diterima oleh anak saat mereka tumbuh

dewasa.
Padahal tidak butuh waktu lama untuk mengisi koper (Biasanya selama 5

tahun pertama kehidupan),
Mungkin butuh sisa hidup mereka, namun jarang, untuk Menemukan

Cahaya Mereka lagi,
Membongkar koper dan kembali ke kedamaian dan pengertian batin

Yang pernah mereka ketahui sebelum koper itu mulai terisi.
Oleh karena itu marilah kita semua berusaha agar koper anak kita lebih

ringan
Selama tahun-tahun awal kehidupan mereka, biarkan cahaya mereka tetap

lebih terang
Maka Perjalanan Sepanjang Kehidupan mereka menjadi lebih mudah dan

lebih bermakna.



Kebohongan
Begitu kita lahir, Kebohongan dimulai.

Sosialisasi kita mengajarkan kita untuk Menerima Tata Tertib Masyarakat
Dan Kepentingan Kita di dunia.

Kita belajar bahwa mereka yang terkenal, kaya, memiliki pekerjaan
penting,

Warna kulit tertentu, agama, jenis kelamin, atau perbandingan lain yang kita
Pelajari

Didefinisikan sebagai Superioritas di dunia, lebih Sukses dan Lebih Baik
daripada yang lain.

Itu sama sekali tidak benar.
Sebenarnya, pendidikan Egosentris kita adalah penyebab Kebencian,

Keserakahan, Perang,
Perubahan Iklim, Pembunuhan, Prasangka, dan begitu banyak masalah

Negatif lainnya
Hadir di dunia baik saat ini maupun sepanjang sejarah.

Kebenarannya adalah Tidak ada Seorang pun yang lebih penting dari yang
lainnya,

Terlepas dari apa Prestasi mereka dalam Hidup.
Yang mendefinisikan Kebenaran adalah Perjalanan Setiap Orang Sepanjang

Kehidupan
Menjadi Sama Berharganya dengan Milik Kita, Berbagi sumber daya planet

Secara Setara,
Membiarkan Setiap Kehidupan Berkembang, Menjadi Penting, Sukses, dan

Bermakna.



Prisma
Ketika kita dilahirkan, sebelum kita disosialisasikan dan Diajarkan apa

yang Harus Dipercaya,
Cahaya yang dibiaskan melalui Prisma Kehidupan adalah Putih Murni.

Cahaya Putih ini muncul karena bawaan
Cinta Tanpa Syarat hadir Dalam Diri setiap kehidupan.

Saat kita Belajar bagaimana kita seharusnya bertindak dan memperlakukan
satu sama lain,

Cahaya putih Prism tersebar ke dalam jumlah warna yang tak terbatas.
Makin Kita Menerima Apa yang Kita Pelajari dan Diajarkan

Oleh masyarakat bagaimana kita harus Bertindak dan Memperlakukan
orang lain, menjadi makin suramlah Warna pelangi

yang terpantul, mengalir melalui Prisma.
Makin Gelap cahaya yang muncul dari Prisma, hidup menjadi makin

menantang.
Sebagian besar masalah, dan banyak penyakit, dialami di seluruh dunia,
Baik sekarang dan sepanjang sejarah, terjadi ketika mayoritas melihat

Sebuah cahaya Gelap muncul melalui Prisma Kehidupan.
Saat kita Tersadar, mulailah mempertanyakan apa yang telah Diajarkan

kepada kita dan
yang telah Diyakini benar (Ego), warna yang kita lihat tercermin

Melalui Prisma mulai Memudar
Saat kita mulai menolak banyak dari apa yang pernah kita Percayai.

Makin terang warna yang diamati di sisi lain Prisma
Makin Damai, Penuh Kasih, dan Bermakna hidup kita nantinya.

Dan dengan perubahan warna ini, pemahaman yang benar tentang
Makna Kehidupan akan terwujud.



Berapa Nilai sebuah Kehidupan?
Tarif yang berlaku untuk tubuh, termasuk elemen penyusunnya hanya $1.

Apakah itu nilai setiap kehidupan?
Apakah memiliki Kekayaan, Ketenaran, Pekerjaan Bergengsi, menjadi Ras

tertentu,
Agama, Jenis Kelamin, atau apa pun yang membedakan kita satu sama lain

Membuat satu kehidupan lebih berharga dari yang lain?
Pertanyaan-pertanyaan ini harus dijawab oleh siapa pun yang ingin Tersadar

dan menjadi Tercerahkan.
Jika jawabanmu untuk pertanyaan ini adalah Ya,

maka Perjalanan Spiritualmu belum dimulai.
Namun, jika engkau mulai mempertanyakan seberapa berharganya sebuah

kehidupan
Benar-benar Percaya dan Menerima bahwa setiap kehidupan Sama

Pentingnya,
Meskipun setiap perbedaan yang telah dipelajari terasa,

maka engkau telah Tersadar dan memulai Perjalananmu Menuju
Pencerahan.



Akhir Kehidupan
Setelah kita menjalani hidup kita, saat kita mendekati kematian,

Adalah umum untuk memeriksa kembali bagaimana kehidupan kita
berjalan.

Apakah kita menjalani kehidupan yang “sukses”?
Akhir kehidupan menawarkan kesempatan unik untuk melakukan itu,

karena pada saat tersebut,
Ego (Diri) mengendurkan pengaruhnya pada kita,

Dan Roh menjadi peninjau utama kita.
Pada titik dalam siklus kehidupan ini, tidak lagi menjadi masalah berapa

banyak
Uang yang kita hasilkan, ukuran rumah tempat kita tinggal,

Pekerjaan yang kita miliki, atau apa pun yang terkait dengan kesuksesan,
Seperti yang didiktekan di dunia oleh Ego.

Kita semua akhirnya setara sekarang dan kita menilai kesuksesan kita
Melalui prisma yang berbeda: prisma Roh.

Ketika kita meninjau hidup kita, apa yang kita pikirkan adalah kesuksesan
Sering kali memiliki makna yang berbeda sekarang.

Pada saat itulah, terutama selama beberapa hari terakhir kehidupan kita,
Kita menyadari apa yang dikira penting

Benar-benar tidak penting.
Semua materi yang kita kumpulkan, teman yang kita miliki, tempat yang

kita kunjungi,
Pekerjaan yang kita kerjakan, jumlah uang yang kita hasilkan, atau

perbandingan lainnya
Yang dapat engkau dapat pikirkan, yang termasuk dalam dunia di mana kita

pernah hidup di dalamnya,
Menjadi Tidak Berarti.

Pada saat itulah, saat di mana Ego
Memiliki Kontrol minimal atas tindakan dan keputusan kita,

Makna Hidup yang sebenarnya akhirnya menjadi jelas.
Saat itulah, terlepas dari seberapa kuatnya Ego telah memengaruhi

kehidupan kita sebelumnya,
Kesempatan untuk melihat hidup kita dengan cara yang berbeda muncul

dengan sendirinya.



Saat itu dalam hidup kita, terutama melihat hidup kita
Melalui mata Roh kita, kita mungkin menemukan banyak penyesalan.

Kita mulai memahami kesenangan Egois di dunia
Kita telah mencari yang tidak terlalu penting.

Ketika kematian menjadi jelas, kita akhirnya menyadari tidak ada yang
penting.

Ketika kita mati, kecuali budaya kita seperti budaya Mesir kuno,
Tubuh kita akan dikubur atau dikremasi dan semua yang kita kumpulkan

Selama hidup tidak akan menemani kita.
Tubuh kita kemudian akan ditempatkan di peti mati atau guci, sama seperti

orang lain
Yang meninggal, terlepas dari status atau pencapaian seumur hidup mereka.

Pada saat itu, tepat sebelum kita mati, kita akhirnya mengerti
Kita semua benar-benar setara.

Tidak ada yang pernah lebih baik daripada yang lain.
Ras, uang, prestise tidak lagi penting.

Saat kita makin dekat dengan kematian, menjadi jelas bahwa jalan yang
telah kita ikuti dari Ego

untuk menemukan kesuksesan dan kebahagiaan mungkin bukanlah jalan
yang benar.

Ketakutan, kebencian, dan prasangka yang pernah kita rasakan tidak lagi
penting bagi kita,

Bukan karena kita akan mati, tetapi karena "Itu Tidak Pernah Penting".



Aku Sendiri
Dikelilingi oleh Lautan Orang, aku melewati banyak orang lain,

Yang hampir tidak memperhatikan Keberadaanku.
Di dalam diri, aku merasa Kosong, Hilang, Takut pada Segalanya

Perlu membuktikan Nilai Diri setiap hari.
Aku terus-menerus Khawatir, ingin Bahagia, Sukses,

Mampu bertahan hidup di dunia menyediakan segalanya untuk keluargaku
dan aku

Perlu aman, menikmati hal-hal terbaik yang ditawarkan kehidupan.
Aku takut untuk berpikir terlalu banyak.

Jika aku melakukannya, aku mungkin menyadari, dari saat kita lahir sampai
kita mati,

Kita masing-masing benar-benar Sendirian di dunia.
Perjalanan Sepanjang Kehidupan selalu dimaksudkan untuk menyendiri,

Mencari jawaban yang Tidak pernah bisa ditemukan di dunia.
Untuk menemukan Jawabanmu, untuk menjadi Bahagia dan Sukses, untuk

tidak Sendirian,
Carilah kawanmu di dalam diri terlebih dahulu,

Kemudian Berbagi tanpa Takut dengan semua orang lain.



Suara Batin
Kita masing-masing memiliki dua suara yang kita dengar dari Dalam Diri.

Satu, datang dari Pikiran kita, keras,
Sering salah arah, memberi tahu kita apa yang harus dilakukan dan

dikatakan.
Kata-kata yang diucapkan dari pikiran kita, hasil dari apa yang kita Pelajari

dalam hidup,
Menentukan keyakinan, prasangka, dan cara kita memandang dunia. (Ego)

Suara lain datang dari Hati kita.
Suara itu melekat, hadir dalam setiap kehidupan.

Banyak yang menyebut suara itu sebagai “Diri yang Lebih Tinggi”. (Roh)
Pesan-pesannya memberi makna hidup kita.

Meskipun kedua suara itu akan tetap bersama kita sepanjang hidup,
Kita dapat memilih suara mana yang akan kita Dengar.

Seringlah mendengarkan suara yang lebih tenang, dengan lembut
membisikkan pesan Kasihnya,

Daripada suara yang lebih keras dari pikiran, yang, meskipun perlu,
Itu adalah penyebab dari banyak penyakit dan sebagian besar
Masalah dan ketidaksetaraan yang terlihat di seluruh dunia.
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