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Hipnotis Cinta
Mahakarya, dalam buku ini, tidak semata dipahami
sebagai karya unik dan klasik. Dalam buku ini
mahakarya diartikan sebagai sesuatu yg bermanfaat
bagi yang lain.[Mizan, Hikmah, Inspirasi, Motivasi,
Indonesia]
Suami yang selalu mencium tangan istrinya selepas
salat, Bukan hanya sekali ciuman, tapi tiga kali, Dia
membisikkan rayuan sayang tanpa ralat. Suami
yang selalu mencium tangan istrinya ketika hendak
pergi, Bukan hanya sekali ciuman, tapi tiga kali, Dia
membisikkan godaan cinta bertubi-tubi. .......
Buku Antologi Puisi Akhir Januari
Penulis : Angel El Cherid Hal : 246 ISBN
:978-602-6364-16-6 SINOPSIS : Pernah mendengar
kata Noblasse? Baik di komik atau legenda masa
lalu? Noblasse adalah nama yang disebuatkan
didalam legenda para Vampire, hanya ada satu di
dunia. dia adalah sang agung " Vampire berdarah
murni" Lord Of Vampire. Bagaimana jika kalian
adalah gadis berdarah bangsawan yang jatuh cinta
pada seorang pelayan? Bagaimana jika kalian
adalah Aira yang sangat membenci sosok pemuda
tampan bermata biru dan harus dijodohkan
dengannya? Bagimana jika kalian harus menikahi
pria yang sejak kecil menjadi musuh kalian dan
gengsi untuk mengatakan cinta? Disini kalian akan
menemukan kisah cinta yang berbeda dari cerita
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Vampire lainnya. berbeda dari twilight, Vampire
Diaries, Vampir Knight dll. Saat Aira mulai mencintai
sosok suami tengil yang terpaksa dia nikahi dan
hidup bersama diasrama seolah tanpa ikatan, saat
hatinya mulai takut kehilangan Deril Anthonius
suaminya yang digilai banyak gadis, ternyata..... Aira
harus menerima kenyataan " Deril Adalah Seorang
NOBLASSE darah murni, didalam dirinya ada jiwa
Vampire yang dikutuk selama ratusan tahun
lamanya, Vampire yang memiliki dendam pada
darah keturunan Aira" Lalu bagaimana jika Deril
terbangun seutuhnya? Akankah dia membunuh Aira,
atau Aira yang akan membunuhnya? Bisakah
Vampire dan Manusia hidup bersama, mampukah
cinta meredam kebencian selama ratusan tahun
lamanya? " AKu bahkan bisa mencium baunya,
aroma darah yang mengalir di detak jantungnya."
Keluh Deril memegang kepalanya yang terasa sakit "
TUan..". " AKu bahkan merasa panas saat berada di
bawah sinar matahari, Jack katakan padaku, apa
yang terjadi pada diriku?". bentaknya mengangkat
wajahnya dan.... " DEG". Jack tercekat.. Matanya..
berubah warna??? Temukan kisah lain dari Vampire
dan love storynya yang penuh
Banyak yang beranggapan hypnosis adalah sesuatu
ilmu yang mengerikan didengar, apalagi dipelajari,
sepertinya mustahil bagi orang awam untuk bisa
mempelajarinya dan mempraktekanya, betul?
Nahhh, kali ini melalui pemahaman ini saya akan
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memberikan penjelasan singkat tapi padet yang bisa
anda pahami secara mudah. Saya sangat sepakat
sekali kalau hypnosis itu susah untuk dipelajari, tidak
butuh waktu sebentar untuk mempelajarinya,
melainkan butuh waktu yang lumayan lama, karena
mengenal dan mempelajar
Keberlangsungan perusahaan sangat tergantung
dari produktivitas karyawannya. Prestasi setiap
karyawan menentukan kariernya dimasa depan, dan
hanya dapat dicapai jika mereka produktif setiap
hari. Kesehatan; semangat kerja, kemampuan
berkolaborasi dan menangani setiap tugasnya
dengan bahagia adalah kuncinya untuk menjadi
produktif. Untuk menjaga kesehatan fisik, psikologis
dan spiritual dapat dilakukan dengan melakukan
Healing yang berbasis hipnoterapi. Dalam buku ini
dijelaskan mengenai kegiatan menjadi sehat dan
bahagia dengan melakukan tips yang disajikan
secara sederhana sehingga sangat mudah
dipraktikkan. Dampaknya tidak saja menjadi pribadi
yang memiliki keterlekatan yang baik dengan
perusahaan namun juga menjadi sehat secara
pribadi, sosial dan spiritual untuk mencapai taraf
kehidupan yang lebih maju.
NALIKA PENULIS: Siti Femi Listiana Ukuran : 14 x
21 cm ISBN : 978-623-7667-69-8 Terbit : Desember
2019 www.guepedia.com Sinopsis: Setiap orang
memiliki kisah, peristiwa atau pengalamanpengalaman yang ia alami. Itulah sejarah. Sebuah
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alur, rangkaian cerita yang menjadi jejak-jejak hidup.
Mengingat sebuah sejarah hidup kita tentu tidak
lepas dari dua hal, yaitu sejarah baik dan sejarah
buruk. Memang, karena dalam hidup ini adalah
pilihan, tergantung kamu memilih yang mana. Setiap
orang pasti ingin menjadi pribadi yang baik dan
berakhir dengan baik dalam hidupnya. Namun, perlu
diketahui setiap tujuan yang sama tidak harus
memiliki proses yang sama. Jadi, jangan memaksa
diri untuk menjadi orang lain. teruslah mengukir
kisahmu menjadi agar selalu baik tanpa ingin dipuji
menjadi orang baik. Setiap orang pasti memiliki likaliku kehidupan. Entah dalam dunia sosial, politik,
agama termasuk dalam kisah asmara. Dimana
seseorang tersebut berada pada posisi paling atas,
ditengah-tengah atau justru ia berada pada posisi
paling bawah. Jangan pernah mengeluh. Apapun
posisi kamu saat ini, tetaplah dalam keimanan dan
selalu mendekatkan diri kepada Allah SWT. Sejarah
buruk akan membuatmu lebih baik dengan
menjadikannya sebuah pelajaran mendatang.
Sejarah baik akan memberimu motivasi bahwa kamu
harus lebih baik lagi. jangan pernah puas atas
keberhasilan yang pernah kamu dapatkan. Teruslah
berusaha menjadi pribadi yang lebih baik kepada
siapapun, dimanapun dan kapanpun. Setiap orang
punya jalannya masing-masing. www.guepedia.com
Email : guepedia@gmail.com WA di 081287602508
Happy shopping & reading Enjoy your day, guys
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MANNA RAFFLESIA Jurnal Teologi Agama Kristen
Sekolah Tinggi Teologi Arastamar Bengkulu Tujuan
penerbitan Jurnal Manna Rafflesia sebagai sarana
publikasi karya ilmiah dalam lingkup studi ilmu
teologi dan untuk memberikan serta menyampaikan
pemikiran-pemikiran teologis dalam keiikutsertaan
membangun spiritualitas umat Kristiani di Indonesia.
Dewan Redaksi Ketua : Waharman, M.Th Anggota :
Dr. David Susilo Pranoto, M.Th Manase Gulo, M,Th.
Minggus Dilla, M.Th Supriadi Oet, S.Th Romauli
Hutabarat, MA Overianus Halawa, S.Th Iman
Kristina Halawa, S.Th Melisa Simanjuntak, S.Th Staf
Redaksi : Made Nopen Supriadi, S.Th Alamat
Redaksi : Jalan Sadang II No. 58 RT. 07 RW. 2.
Kec. Gading Cempaka-Bengkulu, 38225, Indonesia.
Telp. & Fax. : 07365611628. Email :
sttabbengkulu@yahoo.co.id. Website:
www.sttab.ac.id. Jurnal Manna Rafflesia merupakan
jurnal yang diterbitkan dua kali dalam satu tahun,
secara tematis (April dan Oktober). Bagi yang ingin
mendapatkan Jurnal Teologi Manna Rafflesia dapat
menghubungi redaksi, dan bagi para pembaca yang
ingin berpartisipasi dalam penerbitan dapat dikirm ke
Bank Mandiri A.n : Waharman / Romauli Rinawati
Hutabarat: No. 113-00-0982527-8 atau ke BCA A.n:
Waharman & Romauli Hutabarat No. 0581-3945-00
dan BRI A.n: Sekolah Tinggi Theologia Arastamar :
No. 0115-01-056721-50-8. Tulisan-tulisan dalam
jurnal ini merupakan pandangan-pandangan pribadi
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penulis dan tidak selalu merupakan posisi resmi
Sekolah Tinggi Teologi Arastamar Bengkulu
(STTAB). Redaksi memiliki hak penuh atas
pemuatan dan penyutingan seperlunya tanpa
mengurangi maksud penulis. Bagi pembaca yang
ingin berpartisipasi dalam tulisan dapat
mengirimkannya sesuai dengan tema yang ada dan
ketentuan penulisan.
'Andrea yang sangat sulit jatuh cinta karena
ketakutannya sangat besar untuk mencintai seorang
pria. dia takut patah hati... Dia menginginkan cinta
tulus untuknya tanpa patah hati. Tapi takdir berkata
lain, untuk mendapatkan ketulusan, dia harus
menghadapi beberapa proses dan masalah yang
cukup sulit sehingga dia sulit untuk move on. Andrea
lebih menginginkan dicintai daripada mencintai yang
membuat dirinya sakit terlalu dalam'
Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Wassalam menjelang
wafatnya berwasiat kepada kita agar menjaga
shalat. Beliau bersabda: “Sesungguhnya ada
seseorang laki-laki yang mengerjakan shalat selama
enam puluh tahun, tetapi tidak ada satu shalat pun
yang diterima darinya. Karena ada kalanya lelaki
tersebut sempurna dalam mengerjakan rukuk nya
tetapi tidak sempurna mengerjakan sujudnya. Dan
ada kalanya dia menyem purna kan sujudnya, tetapi
tidak sempurna dalam mengerjakan rukuknya.”
(HR.Abu Al-Qasim Al-Ashbahani) Inilah buku
Panduan Shalat Khuyuk yang mudah dan sederhana
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yang akan mem berikan pemahaman bagaimana
mencapai shalat yang nikmat dan khusyuk.
Mengajak Anda berburu berkah dengan mencapai
shalat yang khusyuk. Buku ini akan membawa Anda
mudah hafal di luar kepala serta paham arti dan
makna bacaan shalat. Cocok bagi Anda yang rajin
shalat tapi masih merasa tidak khusyuk dan belum
merasakan nikmatnya shalat. Manfaat buku ini *
Menguatkan keistiqamahan, jauh dari maksiat. *
Membuka pintu-pintu rezeki. * Memotivasi diri untuk
menjaga amalan sunnah seperti wudhu, shalat
berjamaah, shalat tepat waktu, shalat dhuha, shalat
tahajjud, zikir, membaca Al Quran. * Menangkal
bisikan shalat ketika shalat. * Membangun pribadi
yang tawadhu atau rendah hati. * Menyembuhkan
penyakit penyakit dalam tubuh terutama penyakit
hati. * Mengantar khusnul khatimah, insyaallah.
Secara eksternal, pengaruh kehidupan sekuler dan
hedonis serta pandangan psikolog non Muslim yang
mengintrodusir dunia remaja adalah masa penuh
kebebasan, masa pergolakan jiwa dan masa
pencarian jati diri menjadi dasar pembenar akan
sikap dan perilaku remaja yang melanggar batasbatas norma dan agama. Sehingga akibatnya,
seakan-akan setiap perilaku buruk remaja harus
dimaklumi dan disikapi sebagai hal yang natural
sesuai tuntutan jiwa remajanya. Padahal di dalam
Islam, tidak ada dunia remaja yang penuh
kebebasan, yang dianggap masa jeda antara masa
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kanak-kanak dengan dunia dewasa. Sebab, begitu
masa kanak-kanak selesai, hadirlah masa aqil baligh
yang ditandai dengan datangnya tamu bulanan bagi
perempuan, yaitu haid atau menstruasi. Atau ‘mimpi
basah’ bagi laki-laki, yang menunjukkan anak-anak
tersebut telah siap menerima status taklif hukum
(mukallaf), dan menunjukkan bahwa mereka kini
sudah dewasa. Hanya saja kedewasaan mereka
secara status hukum dalam pandangan Islam masih
membutuhkan peran serta bimbingan orangtua,
sebab mereka masih terus dalam masa
pertumbuhan dan perkembangan baik secara fisik
maupun kejiwaan. Orangtua masih menjadi
pembimbing utama mereka dalam mengarungi
kehidupan yang penuh tantangan ini sehingga tetap
berada on the track, dalam jalur yang sesuai kaidah
agama dan arah pembangunan karakter yang kuat
dan positif. Disinilah dibutuhkan kualitas orangtua
yang mampu membimbing, mendidik dan
mengarahkan putra-putri remajanya sesuai dengan
perubahan-perubahan fisik dan mental mereka yang
sudah bukan anak-anak lagi, tetapi belum lagi lepas
landas kedewasaannya secara utuh sebab masih
perlu banyak pembelajaran agar kejiwaan mereka
benar-benar tumbuh sehat dan memiliki karakter
Islami yang kuat. Karena itu, buku “MENDIDIK
DENGAN CINTA, Bangun Karakter Remaja,” karya
Irawati Istadi ini menjadi penting sebagai bahan
bacaan orangtua dan referensi keluarga dalam
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membimbing putra-putri remajanya. Buku ini
merupakan buku ke 2 dalam rangkaian seri buku
MENDIDIK DENGAN CINTA. Buku pertama, yang
berjudul “MENDIDIK DENGAN CINTA, Tumbuh
Kembang Anak,” ditujukan bagi orangtua dalam
upayanya mendidik, mengarahkan dan membimbing
putra-putrinya yang masih dalam usia kanak-kanak.
Sedangkan buku kedua ini berisi telaah problematika
di seputar kehidupan putra-putri remaja yang
mampu menggambarkan realitas dunia mereka dan
bagaimana sikap orangtua dalam peran positifnya
mengarahkan dan membimbing mereka dengan
didikan yang dilandasi penuh cinta, agar remajaremaja kita tidak terjerumus dalam pergaulan yang
buruk dan tetap berhasil membangun karakter
jiwanya yang kuat sesuai dengan kaidah agama
Islam. Dengan mengharap berkah Allah swt. , kami
penerbit Cakrawala berharap bahwa buku ini akan
menjadi washilah sekaligus amal jariyah bagi kami
yang terlibat dalam penerbitan buku ini, dalam
rangka membangun investasi masa depan yaitu
terbentuknya remaja-remaja Islam yang berkarakter
kuat dan tumbuh menjadi muslim dan muslimah
yang siap memimpin perubahan negeri ini lebih baik
di masa depan. Insya Allah.
Pada era di mana situasi ekonomi senantiasa
berguncang, sulit bagi kita untuk membangun karier
dengan pijakan yang kuat. Kita semakin sering
mendengar isu tentang perampingan karyawan, atau
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dikecewakan bonus tahunan yang jumlahnya
semakin kecil. Sementara itu, biaya hidup kian
membengkak. Namun ada hikmah yang bisa kita
petik dari masa-masa sulit ini, jika kita mampu
membentuk pola pikir yang berbeda dengan
kebanyakan rekan kerja kita. Jika kita jeli
menemukan kesempatan di dunia yang liar dan
penuh tuntutan ini, kita semua akan mengamankan
masa depan cerah untuk diri kita masing-masing.
Karena kita tidak hanya ingin pekerjaan, kan? Kita
ingin melakukan pekerjaan yang kita cintai sekaligus
memberi kita keamanan. Dengan berbagai tips dan
latihan yang dapat dipraktikkan kapan saja, buku ini
akan membantu kita mencapai pola pikir yang tepat.
[Mizan, Hypnosys, Hipnosis, Karir, Motifasi]
Islam is a religion but there are also popular cultures
of Islam that are mass mediated, commercialized,
pleasure-filled, humorous, and representative of
large segments of society. This book illuminates how
Muslims (and non-Muslims) in Indonesia and
Malaysia make sense of their lives within an
increasingly pervasive, popular culture of Islamic
images, texts, film, songs, and narratives.
Pearl Penulis : erisavindia_ Ukuran : 14 x 21 cm
ISBN : 978-623-283-716-4 Terbit : Oktober 2020
www.guepedia.com Sinopsis : Namanya Elysia
Amari, sebuah berlian yang begitu berharga. Bagi
Elysia hidup hanyalah sebuah rutinitas berulang
yang tidak pernah menemukan jalan. Namun, apalah
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daya ketika waktu justru mempertemukannya
dengan sebuah kebebasan. www.guepedia.com
Email : guepedia@gmail.com WA di 081287602508
Happy shopping & reading Enjoy your day, guys
"Tak pernah terpikir oleh Navy SEAL Lucky
O’Donlon yang terkenal sebagai playboy sejati
untuk jatuh cinta setengah mati pada wanita. Apalagi
wanita itu sangat berbeda dengan tipe wanita yang
digemarinya. Sydney Jameson bukan tipe wanita
yang dengan mudah mabuk kepayang dan bertekuk
lutut padanya. Malah, wanita itu lebih suka
memasang tampang masam dan bersikap
bermusuhan. Namun semua itu berubah ketika
Lucky mencium Syd. Ciuman itu ternyata sangat
sulit dilupakan dan membuatnya terpikat setengah
mati pada wanita itu. Di pihak lain, mereka juga
harus berkejaran dengan waktu untuk menangkap
pemerkosa yang memburu para wanita di San
Felipe. Lucky harus bekerja satu tim dengan wanita
itu, menjadikannya umpan sekaligus melindunginya.
Tetapi ketika sang pemerkosa semakin mendekat
dan mulai mengejar Syd, Lucky amat sangat
mengkhawatirkan wanita itu sekaligus menyadari
satu hal… ia jatuh cinta."
Tidak seperti buku lain, Persuatrick mengajarkan
cara paten dalam memengaruhi orang lain, dan
sekaligus melampaui hal itu. Buku ini juga
mengajarkan software mental yang perlu dimiliki
untuk menjadi Persuader efektif. Rahasia-rahasia
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untuk memengaruhi lawan bicara dijelaskan dengan
gamblang di sini. Selling Point: Simpel, mudah
dimengerti, disertai contoh dan cerita nyata yang
berhubungan dengan topik.
Pernahkah anda menonton film ber-title Maleficent?
Jika pernah, lalu bagaimana mindset anda terhadap
peri pengutuk Putri Tidur? Apakah and amulai
mengubah paradigma bahwa selama ini peri
pengutuk tersebut adalah peri yang tidak
sepenuhnya jahat. Pertanyaan-pertanyaan tersebut
adalah sebagai brainstorming bagi pikiran bawah
sadar anda. Apakah dapat menerima informasi baru
atau menolak informasi baru tersebut. Ketika anda
menerima bahwa Maleficent tidak benar-benar jahat,
maka anada telah melakukan re-program atas data
di pikiran bawah sadar anda dan inilah yang
dinamakan dengan fenomena hypnosis secara
sederhana. Hipnosis sebenarnya tak lain adalah
merupakan seni atau ilmu komunikasi dengan alam
bawah sadar yang dapat memengaruhi orang.
Sebenarnya keadaan ini sering kita temukan dalam
kehidupan sehari-hari. Seperti memonton film dan
membaca novel. Seru
Kalimat di atas adalah suatu filosofi sederhana dan
mendasar dalam dunia kedokteran gigi. Dibutuhkan
tekad kuat untuk selalu mempertimbangkan pikiran
dan perasaan pasien saat dokter gigi melakukan
tindakan terhadap pasien. Dokter hendaknya
membantu pasien agar memiliki kepercayaan diri
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dan mau bekerja sama saat tindakan perawatan gigi
dilakukan, yang sematamata demi kebaikan pasien
itu sendiri. Buku ini membantu Anda untuk: Mengenal dan memahami istilah dental fear, dental
anxiety, dan dental phobia, serta latar belakang
berbagai penyebab terbentuknya rasa takut
terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan
dokter gigi. - Memahami pentingnya gigi-geligi
sebagai bagian terdepan sistem saluran cerna. Mengenal dan memahami berbagai tindakan yang
umum dilakukan di ruang dokter gigi. - Memahami
cara kerja pikiran serta respons fisik yang menyertai
rasa takut. - Mengenal dan memahami apa itu
hipnosis, jenis-jenis hipnosis, fenomena fisik pada
kondisi hipnosis, serta peran penggunaan hipnosis
di ruang dokter gigi. Temukan kunci sukses untuk
mendapatkan kebebasan senyum sehat Anda
dengan cara yang nyaman dan menyenangkan
Author's account as a writer and his experience with
books, reading, and publishing in Yogyakarta.
Nabila ingin menyempurnakan ibadah panjangnya
bersama Sabiru, pria yang mampu membuatnya
jatuh cinta berkali-kali. Selain tenang dan
meneduhkan, Sabiru juga tipe pria romantis. Mirip
oppa-oppa di drama Korea. Namun, saat ujian cinta
melanda kehidupan rumah tangga mereka dengan
datangnya orang ketiga dan keempat, sanggup kah
Nabila bertahan? Romantis banget Novel Romantis
Novel Baper Novel Cinta Novel Rumah Tangga
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Suami Istri
Cinta Illyana, berkamuflase menjadi seorang
mahasiswi cantik dan seorang DJ. Pertemuan tak
terduga dengan seorang Raka Bagaskara, membuat
pertahananan diri Cinta goyah. Dia datang
memberikan kebahagiaan, kerapuhan, kesakitan,
dan harapan. Harapan yang akan menjadi nyawa di
setiap harinya. Meski mungkin akan berakhir indah
atau tidak. Dia, akan selalu menjadi misteri hingga
napas terhenti.
Siapa yang tak ingin sukses? Setiap orang tentu ingin meraih
kesuksesan dalam hidupnya. Tidak ada yang mustahil dalam
hidup ini. Buku ini akan menghantarkan Anda menuju sukses
dalam segala aspek mulai dari karier, keluarga, sampai
kesehatan. Anda akan diajak menuju sukses dengan hukum
kemakmuran yang akan membawa Anda pada pemahaman
akan karunia Allah yang berlimpah. Kita hanya perlu meminta
pada-Nya, merumuskan keinginan dan doa dengan detil,
memasang tenggat waktu, memasukkan emosi dalam doa,
serta melakukannya secara kontinyu. Dengan teknik self
hypnosis dan pemrograman pikiran, bersama kita akan raih
keberhasilan. Buku yang dilengkapi dengan CD sugestif
untuk meraih kesuksesan dan kesehatan ini patut Anda miliki.
- PENEBAR PLUS+ Sumpah Levi untuk membahagiakan keluarga, ternyata
berimbas pada liku-liku percintaannya. Ia lebih memikirkan
karir daripada Sisil, perempuan yang dijodohkan bundanya
untuk calon istrinya. Atau Jessa, partner kerjanya. Ya, itulah
Levi yang selalu dihadapkan pada pilihan-pilihan hidup.
Seperti layaknya Wishnu, sahabat Levi yang berprofesi
fotografer, memilih kamera lama daripada digital. Karena
menurutnya, kamera lama pakai film seluloid. Dan lapisan
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peraknya tidak bisa digantikan oleh digital. Lapisan itulah
yang membuat foto-fotonya hidup, punya napas, dan punya
nyawa. Begitupun cinta Levi, tidak bisa dipaksakan oleh
siapapun, karena itu soal pilihan. Seharusnya, cinta yang
seperti itulah.... bagaimana kita menetapkan hati.
-GagasMediaCollection of sufistic sermons presented by Jalaluddin
Rakhmat.
Buku ini memberi panduan praktis bagaimana mengolah
pikiran bawah sadar untuk memantik motivasi diri dan
melakukan apa saja. Teknik-tekniknya dijelaskan secara
gamblang dan aplikatif sehingga memiliki aplikasi yang luas
untuk kesuksesan seseorang.
Cinta SilverGagasMedia
Perihal Rasa PENULIS: Bella Anggraini ISBN:
978-602-443-803-6 Penerbit : Guepedia Publisher Ukuran :
14 x 21 cm Tebal : 60 halaman Sinopsis: Tak semua
perasaan itu harus kita ungkapkan, cukup disimpan dalam
hati. Melihat ia saja dapat membuat kita senyum-senyum
sendiri. Merasa jadi orang paling bahagia setiap berada
didekatnya. Aku menyebutnya ‘Purple’ Bagi yang sedang
memendam perasaan, tulisan ini untuk kalian. Kalian yang
membaca ini,mungkin kita sedang berada dalam situasi yang
sama Situasi dimana kita sedang memendam rasa padanya
Tak berani mengungkapkannya, karna taku ia menjauh saat
tau kalau kita menaruh rasa padanya Dan pada akhirnya aku
menyerah, bukan pengecut. Tapi aku sadar ini risikonya
terlalu besar. Email : guepedia@gmail•com WA di
081287602508 Happy shopping & reading Enjoy your day,
guys
PARTISI PENULIS: amm23 Ukuran : 14 x 21 cm ISBN :
978-623-251-351-8 Terbit : Februari 2020
www.guepedia.com Sinopsis: Barangkali Kita memang hanya
butuh waktu untuk sekedar membahagiakan diri sendiri.
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Sebab beberapa diantara yang datang hanya menyimpan
luka. Setelah itu, ia pergi begitu saja. www.guepedia.com
Email : guepedia@gmail.com WA di 081287602508 Happy
shopping & reading Enjoy your day, guys
"Gue nggak suka sama cowok player!" "Gue nggak suka
sama cowok yang suka bikin onar!" "Intinya, gue nggak suka
sama lo!" Tiga alasan Dara untuk menolak Malik sudah lebih
dari jelas dan tegas. Namun, bukan Malik namanya kalau ia
menyerah. Cowok itu merasa mampu meluluhkan hati Dara.
Malik bahkan yakin bisa membuat Dara menyukai apa yang
sebelumnya ia benci. Sayangnya, jalan yang ditempuh Malik
memang nggak mudah. Di tengah usaha mendapatkan
perhatian Dara, Malik dikejutkan dengan fakta yang tak
disukainya. Ternyata Dara punya hubungan dengan kematian
Manda, adik Malik. Cowok itu menjadi ragu, apa masih bisa ia
mencintai orang yang mungkin saja terlibat menyakiti
adiknya? [Mizan, Bentang Belia, Novel, Romance, Addicted,
Wattpad, Series, Ringan, Muda, Remaja, Indonesia] Bentang
Addicted Wattpad Series
Pernah, bahkan seringkali ingin menutup hati dan mengakhiri
pertemuan. Perjumpaan yang tak disengaja terkadang
membuat hati tak begitu waspada. Rasa ragu untuk memikat
hatinya selal saja hadir. Tidak semua yang hilang adalah
kenangan. Perjumpaan pun menjadi sosok yang selalu
dirindukan. Sayang, tidak semua rindu berujung temu,
kadang hanya berwujud selembar foto. Cinta adalah Bahasa
hati yang hadir tanpa izin dan pamit.
Memantapkan hati dan langkah untuk memasuki gerbang
pernikahan bukanlah perkara mudah. Sulitnya menemukan
pasangan yang mau menerima kita sebagai calon
pendamping atau karena masalah ekonomi menjadi salah
satu kesulitan. Namun, adalah yang lebih sulit dari itu, yaitu
kesiapan mental dan hati masing-masing pasangan saat
memutuskan untuk mengarungi bahtera rumah tangga
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bersama. Hasrat merenda pernikahan bahagia memerlukan
persiapan diri dengan bekalan ilmu dan pemahaman yang
memadai dan benar tentang seluk beluk pernikahan.
Pernikahan tidak selalu bertabur madu manis dan berpendar
indah pelangi. Ada banyak factor yang dapat memicu
pertikaian antarpasangan dan membuat kisruh rumah tangga.
Buku ini menjadi alternative bacaan untuk memperkaya
khazanah pengetahuan tentang pernikahan dan hidup
berumah tangga. Buku ini menjadi rujukan bagi pasangan
yang akan menikah atau yang sudah menikah. Mulai dari
masalah jatuh cinta, patah hati, perjodohan, hingga
pernikahan dan warna-warni kehidupannya, segala
probelamtika rumah tangga.
Identity and Pleasure: The Politics of Indonesian Screen
Culture critically examines what media and screen culture
reveal about the ways urban-based Indonesians attempted to
redefine their identity in the first decade of this century.
Through a richly nuanced analysis of expressions and
representations found in screen culture (cinema, television
and social media), it analyses the waves of energy and
optimism, and the disillusionment, disorientation and despair,
that arose in the power vacuum that followed the dramatic
collapse of the militaristic New Order government. While indepth analyses of identity and political contestation within the
nation are the focus of the book, trans-national engagements
and global dimensions are a significant part of the story in
each chapter. The author focuses on contemporary cultural
politics in Indonesia, but each chapter contextualizes current
circumstances by setting them within a broader historical
perspective.
• Ragam Emosi • Gangguan Emosi • Emosi dan Ekspresi
Wajah • Emosi yang Terjebak dalam Tubuh • Efek
Penekanan dan Menekan Emosi • Efek Pelampiasan atau
Melampiaskan Emosi • Reaksi Emosional • Reaksi Fisik •
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Reaksi Sosial • Psikomatis • Emosi Memengaruhi Kesehatan
Jiwa • Emosi Dapat Memengaruhi Berat Badan
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