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Resensi buku Keajaiban Mimpi karya Ace Starry
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Manusia telah terjebak dalam ruang dan waktu tanpa kompas, justru ketika kebanyakan orang
sudah mengenyam pendidikan dan sebagian menjadi tokoh dengan ke unggulan dan
kecerdasan untuk menjadi pemandu posisi. Namun, mereka menunjukkan kontradiksi dalam
bangunan karakter yang rapuh.

Dan manusia tidak bisa hanya menonjol dalam salah satu bagian saja. Keempatnya harus bisa
seimbang, sehingga manusia tersebut bisa disebut manusia utuh. Dalam buku ini juga
dijelaskan bagaimana manusia sebenarnya masih bisa mengembangkan kemampuan otaknya
dengan lebih baik. Buku disajikan secara sistematis, basis data aktual, dan banyak penelitian
yang sudah disajikan secara luas. Ilustrasi yang ada juga sudah cocok dengan materi yang
disampaikan.

Penulis buku, yaitu Semuel S.Lusi. menjelaskan bahwa SEIP bisa berjalan ketika paradigma
berubah. Paradigma mempengaruhi cara pandang masyarakat untuk melihat sesuatu. Misalnya
masyarakat melihat tolok ukur sebuah kesuksesan dari nilai uang yang dihasilkan seseorang.
Buku ini ditulis dengan dasar pemikiran, bahwa sarjana yang dihasilkan saat ini hanyalah
sarjana yang pintar secara kurikulum, namun dalam hal emosi, spiritual, dan tindakan nyata di
tengah masyarakat masih sangat kurang. Padahal para muda inilah yang diharapkan dapat
mengubah Indonesia.
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Hal senada juga di dukung oleh buku Keajaiban Mimpi, bahwa sebetulnya manusia terbentuk
dari harpan mimpi-mimpinya. Karena setiap orang mempunyai mimpi yang harus di wujudkan.
Keajaiban Mimpi adalah misteri metafisik dan kisah cinta yang memukau, juga sarat renungan
filosofis.

James tersayang, belajar dan mengajar adalah dua dari tiga hal paling penting dalam
kehidupan. Mencintai kehidupan dengan tulus adalah yang paling penting. Persiapkan dirimu
untuk sebuah perjalanan yang luar biasa, ambilah sebuah langkah dengan penuh semangat.

Buku Keajaiban Mimpi dan SEIP INTELLIGENCE, Spiritual Emotional Intellectual & Physique
adalah kedua buku yang saling menopang untuk meraih sebuah impian yang kita cita-citakan.
Bagi siapa saja yang berani bermimpi maka buku ini bagus sekali untuk di jadikan referensi.
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