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Ini adalah kisah
perjalananku
menjelajahi Dunia
Paralel yang sangat
seru dan
menakjubkan
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Tahukah kawan bahwa kita ini ternyata tidak
hidup sendirian saja di dunia ini, masih ada
bentuk-bentuk kehidupan lain yang bersama
kita membentuk kehidupannya sendiri tetapi
erat hubungannya dengan kehidupan kita ini.
Aku berkesempatan menjelajahi Dunia mereka
dalam suatu rangkaian penjelajahan yang
sangat seru dan menakjubkan. Aku menemui,
melihat dan mengalami hal-hal baru yang tak
terbayangkan

sebelumnya.

Mau

tahu

bagaimana? Simak kisah petualanganku yang
kutulis dalam Buku ini.
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PEMBUKAAN

Hai teman-teman salam jumpa buat kalian
semua , tentunya semua dalam keadaan baik dan sehatsehat saja kan, itu harapanku selalu. Tahu ga temanteman bahwa bumi tempat kita tinggal ini bulat bundar
gitu? Lah kaya gitu kog ditanyakan sih? Sorry, maaf
soalnya aku

pernah ketemu orang yang ga percaya

kalau bumi kita ini bulat loh, dia bilang nyatanya datar
aja, kemana kita pergi ya datar katanya, nah dari situlah
maka timbul pertanyaan seperti didepan itu. Kami yakin
pasti teman-teman sudah tahu bahwa bumi kita ini
bundar seperti bola dan bersama planet-planet lain
beredar mengelilingi matahari sebagai pusatnya. Tetapi
maaf bolehkan aku membahasnya agak mendetail lagi
pada bab berikut karena hal ini berguna untuk
kesinambungan alur cerita pada bab-bab selanjutnya. Ya
iseng-iseng mengulang pelajaran Astronomi yang
pernah kita dapat waktu sekolah dulu itu. Tapi bagi
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teman-teman yang masih fresh ilmunya ya silakan lewati
aja bab mengenai hal itu ok.
Sekarang ada lagi pertanyaan yang nampaknya
sepele tapi sebetulnya mendasar yaitu coba kalau kita
ditanya: siapa sih yang sudah pernah lihat udara? Tentu
jawabannya belum pernah kan. Padahal udara itu ada
dan bahkan kita tidak bisa hidup tanpanya kan, tapi
kenapa kita bisa percaya akan hal ini? Memang udara itu
tidak bisa dilihat dengan indera mata kita tetapi bisa kita
rasakan keberadaannya terutama bila udara itu dalam
keadaan bergerak alias menjadi angin, atau pada waktu
kita bernapas, itu berarti bahwa walaupun indera
penglihatan kita tidak mampu mendeteksi keberadaan
udara tetapi indera kita yang ada dikulit bisa
merasakannya, dan itu cukup untuk membuktikan
bahwa udara itu memang benar-benar ada. Mungkin
timbul

pertanyaan

pada

teman-teman

apa

sih

maksudnya orang ini kasih ilustrasi kaya gini? Yah
maksudnya hanya mau sedikit membuka pikiran kita
bahwa yang tidak kelihatan atau tidak teraba oleh indera
6

kita itu belum tentu tidak ada. Kita bisa pakai
indera/peralatan yang lain untuk membantu kita
mendeteksi keberadaan benda disekitar kita.
Sebagai contoh kalau kita berada dalam suatu
ruangan yang gelap gulita, mau lihat tangan kita aja
mustahil, lalu ditanya didepanmu itu kosong apa ga?
Tentunya sulit bagi kita

untuk menjawab. Jangan-

jangan ada benda-benda berserakan, atau malahan ga
ada apa-apanya. Tapi dengan bantuan katakanlah
sebuah lampu senter maka kita bisa melihat ada apa
gerangan disekeliling kita ini, misalnya oh ada meja,
kursi, lemari dll yang tadinya tidak nampak sama sekali.
Ok aku pikir konsep pemikiran seperti ini yang
rasanya tepat untuk digunakan dalam membaca
tulisanku dibuku ini. Bukalah pikiran anda untuk
menerima hal-hal baru yang mungkin belum pernah
teman-teman ketahui, karena ada kemungkinan loh
bahwa logika yang berlaku disini ternyata tidak berlaku
disana, juga hukum fisika yang lazim berlaku disini
nyatanya disana lain rumusnya. Kami mohon maaf atas
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kata-kata atau tulisan yang tidak tepat atau tidak
berkenan dihati teman-teman sebab itu bukanlah suatu
kesengajaan atau keinginan aku tetapi melulu karena
keterbatasan pengetahuan dan pengalamanku sebagai
penulis. Kutulis buku ini dengan gaya yang sederhana
dan santai supaya teman-teman bisa menikmati dengan
mudah dan santai pula, trims ya dan selamat menikmati.

….
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