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Exploring the World of Lucid Dreaming adalah sebuah 
buku panduan untuk bermimpi secara sadar yang 
mengungkap sebuah jembatan komunikasi yang berharga 
antara pikiran sadar dan tidak sadar. 



“Kejadian yang kamu jumpai ketika tidur dan bermimpi 
menghasilkan dampak di otakmu (atau dampak tidak langsung, 
mungkin ke tubuhmu) sama halnya apabila kamu mengalami 
kejadian tersebut ketika terjaga”

Stephen LaBerge dan Howard Reingold



• Aktivitas otak pada saat terjaga 
mempengaruhi kapasitas bermimpi sadar 
(lucid dreaming) ,

• Kamu bisa memasuki alam mimpi  secara 
sadar menggunakan perumpamaan 
hipnagogis,

• Bermimpi sadar (lucid dreaming) dapat 
meningkatkan kesehatan mental, kreativitas, 
dan berbagai macam keterampilan dalam 
hidup.

3 WAWASAN MENGENAI DUNIA MIMPI



Wawasan 1: Dengan menentukan dimana anda 
mengikutsertakan pikiran anda ketika sadar,  disitulah kamu 
bisa memperbesar kemungkinan untuk mengalami lucid 
dream. 

   Informasi sensoris yang anda kumpulkan ketika anda terjaga tersimpan 
dalam memori sadar dan tidak sadar serta digunakan sebagai pondasi 
mimpi.  Ada beberapa latihan yang bisa dilakukan saat siang hari sehingga 
bisa mengalami lucid di malam harinya.

   1. Pertama, membuat jurnal mimpi. Ketika kamu memilih untuk 
mengabadikan semua hal yang dialami dalam mimpi, artinya kamu memberi 
tanda kepada alam bawah sadarmu bahwa pengalamanmu tadi adalah 
sesuatu yang krusial atau penting. Semakin dilatih, cara ini dapat 
meningkatkan kesempatan untuk ‘terbangun’ dalam tidur.

   2. Kedua, adalah bertanya “Apakah aku sedang bermimpi?” ketika sedang 
terjaga. Ketika hal ini menjadi kebiasaan pikiran, maka kamu akan sering 
pula bertanya demikian saat dalam mimpi--yang mana akan sangat kamu 
butuhkan untuk mengalami lucid dream secara cepat!



Pilihan lainnya yaitu dengan menjaga kesadaran saat 
anda tertidur.  Terdapat dua pendekatan yang dapat 
membantu mempertahankan kesadaran dalam mimpi. Yang 
pertama, dream-initiated lucid dreams, yaitu ketika 
kehilangan kesadaran saat memasuki dunia mimpi, namun 
akan didapatkan kembali,. Yang kedua, wake-initiated lucid 
dreams, yaitu tertidur tanpa kehilangan kesadaran. Cara yang 
efektif untuk mencapainya adalah dengan perumpamaan 
hipnagogis.

Hipnagogis adalah istilah ilmiah untuk fase sesaat antara 
bangun dan tidur. Pada situasi ini, kita sering menemui  
sekelebat cahaya atau bermacam gambar muncul di mata 
pikiran kita. Apabila anda ingin memasuki lucid dream secara 
langsung, anda harus mempertahankan otak anda untuk aktif 
dengan berfokus pada gambar-gambar tersebut. 

Wawasan 2: Mungkin untuk berpindah dari keadaan 
terjaga ke bermimpi tanpa kehilangan kesadaran 



Meskipun penelitian yang dilakukan tentang manfaat lucid dreams sesungguhnya 
masih terbilang baru, namun terdapat premis-premis kuat bahwa bermimpi 
secara sadar dapat memperbaiki berbagai aspek dalam kehidupan sehari-hari. 
Salah satu contohnya adalah kesehatan mental. Melalui lucid dream kita dapat 
mengintegrasikan bagian tersembunyi dari diri kita yang hanya muncul melalui 
mimpi.. Manfaat lainnya yaitu meningkatkan kreativitas dan keterampilan sesuai 
pilihan anda. Berlatih dalam mimpi terbukti berdampak pada kemampuan di 
dunia nyata. 

Wawasan 3: Lucid dreaming atau bermimpi secara sadar membawa 
manfaat praktis ke dalam kehidupan sehari-hari anda 



Kesimpulan
Buku Exploring the World of Lucid Dreaming adalah gerbang menuju dunia baru yang 
menyadarkan bahwa kekuatan yang melekat dalam pikiran untuk membentuk realitas anda 
memang sangat besar. Karena buku ini terdiri dari 2 sudut pandang, maka kamu wajib 
membaca panduannya di dalamnya dan mencoba sendiri pengalaman lucid dreaming.

Buku ini sesuai bagi para kaum muda berusia 26 tahunan yang senang memperbaiki diri dan 
ingin menggunakan kapasitas pikiran mereka sepenuhnya dan para kaum dewasa berusia 37 
tahunan yang berniat untuk mengeksplorasi kekuatan dari pikiran mereka, serta bagi setiap 
orang yang tertarik mengenai proses kerja pikiran manusia. 



TENTANG LEAD THE FEST #1

Sejarah literatur adalah sejarah manusia. Bangkit dan 
hilangnya peradaban di dunia ini juga selalu diikuti sejarah besar 
penulisan dan penerjemahan literatur. Penerjemahan ribuan 
literatur Yunani ke dalam bahasa Arab menjadi bagian dari awal 
bangkitnya Islam di sekitar abad ke 7. Tiga abad kemudian 
Baghdad menjadi pusat peradaban dunia. Begitupun yang terjadi 
di abad ke 15 yang mengawali Renaissance sebagai simbol 
kebangkitan Eropa juga diikuti oleh penerjemahan ribuan 
literatur dari bahasa Arab ke bahasa Latin. Di Asia di zaman 
modern, gerakan penerjemahan besar-besaran juga dilakukan 
oleh bangsa Jepang saat terjadinya restorasi Meiji. Ribuan 
literatur berbahasa Inggris diterjemahkan ke dalam bahasa 
Jepang. Restorasi Meiji pun menjadi awal kebangkitan bangsa 
Jepang.



TENTANG LEAD THE FEST #2

Pengembangan kepemimpinan di Indonesia sayangnya hanya 
bisa dinikmati oleh golongan privilege, selain karena 
pelatihan-pelatihannya yang mahal dan terpusat di Jakarta, 
sumber bacaannya pun berbahasa Inggris dan tidak bisa 
didapatkan dengan mudah terutama di pelosok Indonesia. 
PemimpinID sebagai pusat pendidikan dan pengembangan 
kepemimpinan Indonesia tergerak untuk menjadi pelopor 
dalam penerjemahan buku-buku kepemimpinan dan 
menyebarkan ke seluruh pelosok Indonesia sehingga semua 
orang dapat belajar menjadi pemimpin yang baik tanpa 
terkendala bahasa, akses, dan biaya.



PROFIL SINGKAT PEMIMPIN.ID

PemimpinID adalah sebuah yayasan non-profit yang didirikan di Jakarta 
pada bulan Juli 2019 dengan semangat utama menjadi tempat belajar 
para pemimpin muda Indonesia sebagai usaha untuk menciptakan 
ekosistem kepemimpinan indonesia yang lebih baik.

Tiga kegiatan utama PemimpinID meliputi membuat studi tentang 
pengembangan kepemimpinan, membuat program pendidikan dan 
pengembangan kepemimpinan dengan berbasiskan teknologi dan 
menyebarkan ilmu kepemimpinan kepada publik secara luas melalui 
media.

Instagram : pemimpin.indonesia
Alamat : Jl. Melawai X No.9, Melawai, Jakarta Selatan
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Segala informasi yang terdapat dalam dokumen ini merupakan properti dari penulis dan penerbit dari masing-masing sumber. Pembuatan slide ini 
dimaksudkan untuk kegiatan sosial dan tidak dapat diperjualbelikan.
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Aqilla Aqmarina Rachmadanty adalah seorang mahasiswa tingkat 
menengah di Surabaya. Ia sangat menyukai bahasa dan bercita-cita 
menjadi seorang yang multilingual. Aqilla aktif mengikuti kegiatan 
volunteer di luar kampus yang berhubungan dengan event 
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