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Tanda-tanda

Modul

Belenggu untuk beberapa keadaan yang
serupa dengan belenggu nenek moyang
Tidak ada berkat, kurang berdaya

Kebebasan dari Belenggu Keturunan
(2)
Mengganti Kutuk Keluarga dengan
Berkat Tuhan (3)
Mengakui dan Berpaling dari Dosa
(4)

Tuduhan karena dosa, kekacauan,
ketidakmampuan untuk mengingat atau
membedakan kebohongan dari kebenaran,
keterlibatan dengan okultisme
Cara berpikir yang kaku, keterikatan akan
suatu janji atau sumpah, penghakiman, kutuk,
relasi tidak sehat
Ketakutan, amarah, depresi, sakit hati, tidak
ada dorongan untuk maju, perasaan tidak
sehat lainnya, ketidakmampuan mengatasi
pola kebiasaan melakukan dosa
Sakit hati, frustrasi, amarah, kebencian,
kepahitan, penghakiman, keinginan untuk
membalas dendam

Mematahkan Benteng Di Dalam Diri
Sendiri (5)
Kesembuhan dari Luka Batin (6)

Mengampuni Orang Lain (7)

Terperangkap dalam pola kebiasaan tidak
sehat yang sama seperti yang dilakukan orang
tua, adanya perasaan negatif terhadap orang
tua seperti tercantum di kotak atas

Mengampuni Orang Tua Anda (8)

Perasaan bersalah, malu, sombong,
menghukum diri sendiri, ketidakpercayaan,
membenarkan diri sendiri, sukar menerima
kebenaran siapa diri Anda dalam Kristus

Mengampuni dan Menerima Diri
Sendiri (9)

Terperangkap dalam pola kebiasaan tidak
sehat, kurang sukacita, ketakutan, kontrol
tidak sehat, perfeksionisme

Mengganti Pola Kebiasaan Tidak
Sehat (10)

Rasa tidak aman, mencari kontrol tidak sehat,
mengikuti keinginan yang tidak benar

Menemukan Rasa Aman Sejati (11)

Perasaan seperti menjadi korban, belum
berjalan sepenuhnya didalam terang, ingin
belajar lebih banyak untuk menjadi rekan
sekerja Tuhan

Hidup dalam Terang (12)

Beberapa bagian disesuaikan dengan izin dari “A Theory and Process for Christian Counseling & Inner
Healing” oleh Alfred Davis, halaman 202.
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Dari Gelap Ke Dalam Terang

Doa Keutuhan
Bahan Dasar

Catatan: Bila ada lebih dari satu modul yang perlu diterapkan untuk kebutuhan yang
ada sekarang, mulailah dengan yang pertama yang sesuai dengan kebutuhan itu. Dari
sini, pakailah modul-modul lain secara berurut, sesuai acuan, atau sesuai dengan
perasaan Anda dibawah bimbingan Tuhan.
Seringkali isu-isu saling terkait. Beberapa masalah seakan-akan merupakan ikatan yang
besar dengan banyak benang. Ketika Anda menggarap satu benang (misalnya
pengampuan), mungkin Anda menemukan bahwa ada benang lain yang harus
disingkirkan (misalnya mematahkan benteng di dalam). Pakailah modul-modul secara
bergantian untuk melepaskan ikatan tadi. Tetaplah ulet, dengan pertolongan Tuhan,
hingga Anda memperoleh kebebasan. Mohonlah kepadaNya untuk hikmat bagaimana
meneruskan proses ini.
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