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"Bila saat ini Anda punya keinginan untuk berubah, untuk lebih maju, dan meraih kehidupan yang lebih baik, Anda sudah
membaca buku yang tepat! RECOLLECTION akan memberi Anda inspirasi bagaimana cara menarik potensi dalam diri Anda
menjadi sebuah kekuatan yang dapat mengubah hambatan menjadi harapan dan melihat peluang dari setiap masalah.
RECOLLECTION adalah sebuah langkah menata kembali program pikiran yang merupakan perpaduan antara unsur psikologi
modern, psikokinetis, hipnotisme, dan meditasi. Untuk berubah menuju kemajuan, Anda akan diajak memanfaatkan 6 bahan
bakar dalam diri Anda, yaitu potensi diri, menentukan pilihan, yakin dan optimis, kemauan untuk berubah, melakukan langkah
awal, dan tidak memikirkan hasil akhir. Dan untuk mencapai perubahan tersebut Anda akan melalui 5 langkah emas yang
merupakan langkah sederhana dari mekanisme rahasia otak manusia, yaitu proses pikiran, kreativitas, visi, menjadi mandiri, dan
meraih kekuatan! Selamat menjadi manusia baru yang penuh seManga, Manhua & Manhwat untuk menyongsong kehidupan yang
lebih baik, sekarang juga!"
Dalam kehidupan sehari-hari, tentu Anda sering menjumpai beragam ekspresi kepribadian. Ada orang yang berkepribadian
menarik dan ada pula orang yang berkepribadian tidak menyenangkan. Tapi tunggu dulu, kepribadian menarik seperti apakah
yang telah Anda lihat? Apakah mereka yang berpenampilan smart dengan pakaian modis, punya kendaraan bagus dan bertutur
kata manis saja yang Anda anggap sebagai orang berkepribadian menarik? Semua yang Anda lihat dan saksikan dalam pentas
kehidupan riil terutama yang sering ditayangkan di televisi itu ternyata bertolak belakang dengan kepribadian para kekasih Allah.
Kalau kita tidak mengetahui gambaran mengenai kepribadian para kekasih-Nya, bagaimanakah kita dapat mengukur kepribadian
kita melalui perspektif keimanan, ibadah, dan pengamalan sehari-hari secara Ilahiyah? Kepribadian yang baik harus memiliki
akhlak yang baik pula. Keperibadian dan akhlak seperti satu kesatuan yang tak dapat dipisah-pisahkan. Orang yang
berkepribadian baik harus memiliki akhlak yang baik pula, sedangkan orang yang berakhlak baik tentu menjadi pribadi yang baik.
Orang yang berkepribadian baik mampu menghayati dirinya sebagai hamba Allah Swt., dan sebagai khalifah di muka bumi. Ia
senantiasa mengabdikan hidupnya dengan ketaatan menjalani perintah-Nya. Sebagai khalifah, ia melaksanakan amanat yang
menjadi tanggung jawabnya. Dalam hal ini ada dua pijakan, yakni yang berhubungan baik dengan sesama serta memakmurkan
bumi (alam semesta). Nah, melalui buku ini, penulis ini hendak membedah kepribadian para kekasih Allah yang insya Allah akan
memberikan kemanfaatan bagi para muslim/muslimah di tanah air. Selamat membaca.
PANDANGAN KENABIAN 2 Penulis : PANJI SALOKA Ukuran : 14 x 21 cm ISBN : 978-623-294-799-3 Terbit : November 2020
www.guepedia.com Sinopsis : Ke dalam diri, itulah keindahan di atas keindahan. Pikiran terikat bersama cahaya. Mengosongkan
dan terisi kembali. Kegelapan memberikan kebenaran simbol. Untuk masuk pada bilik-bilik hati yang telah ditentukan oleh-Nya.
Ujian yang teramat membakar pada jiwa-jiwa yang patah iman sekaligus yang beriman. Pintu surga telah dekat, akan tetapi
gemboknya luar biasa tebal, andaikan bisa memasuki kesempatannya sangat kecil dan lagi sempit. Noda-noda tinta kehidupan
mungkin tak bisa dihapus. Ini adalah kemenangan sekaligus kekalahan jiwa dalam memberangus hawa nafsu yang tidak akan
pernah berhenti dalam perjalanan napas setiap manusia. Melalui ketenangan hal-hal menakjubkan tampil keluar. Angkat pikiran
Anda! dan lihatlah keajaiban akan terlihat di depan Anda. www.guepedia.com Email : guepedia@gmail.com WA di 081287602508
Happy shopping & reading Enjoy your day, guys
Pernah dengar cerita orang bisa lari dua kali lipat kecepatan pelari marathon atau melompati tembok tinggi hanya karena rasa
takut dikejar anjing? Itulah kekuatan “pikiran” bawah sadar yang memiliki potensi luar biasa. Manusia adalah makhluk sosial.
Kondisinya yang serba heterogen menciptakan masalah tersendiri di lingkungan sosialnya. Setiap individu pun dituntut untuk bisa
bertahan dalam populasi yang kian sesak ini. Harmoni bisa tercipta dengan adanya energi positif yang terpancar dari individu itu
sendiri. Bagaimana caranya? Yaps, dengan menciptakan pikiran positif. Pikiran manusia memiliki kekuatan yang bisa mengubah
segalanya dan mencapai segalanya.
TIBA-TIBA saja keadaan bisa berbalik seratus delapan puluh derajat. Buie yang musuh bebuyutan Lulu, kini balik kesengsem
berat sama kepolosan Lulu. Tentu Oasa belingsatan. Soalnya diem-diem Oasa juga ngincer anak blasteran Jerman yang kece itu.
Fido apalagi. Dia ngerasa Lulu sengaja memecat dia tanpa pesangon apa-apa. Tentu Oasa, yang paling berpengaruh di SMA
Elite itu, langsung dendam. Lantas, apa yang dilakukan Lupus? Anak berjambul ayam itu malah asyik nerima sogokan-sogokan
Bule yang ngincer adeknya. Keadaan makin ruwet. Dan buku kedua seri Lulu ini jadi makin seru dibaca. Coba, deh!
STRATEGI MENJADIKAN ANAK-ANAK DI ATAS RATA-RATA Penulis : De Gerip Ukuran : 14 x 21 cm Terbit : Juni 2021
www.guepedia.com Sinopsis : Para ahli psikoanalisis mengatakan bahwa penyebab seseorang mengalami gangguan jiwa
skizofrenia adalah karena adanya faktor keturunan atau gen orangtuanya, ketidakseimbangan zat kimia dalam otaknya, adanya
tekanan dalam hidupnya, cara-cara pengasuhan, kemampuan beradaptasi dengan lingkungannya, dan kemampuannya
berinteraksi sosial yang lemah. Ketika istri saya mengalami Gangguan Jiwa Skizofrenia, saya lantas berusaha memutus rantai
pengaruhnya kepada anak-anak melalui pengasuhan anak secara positif. Artinya pengasuhan kepada anak-anak, saya lakukan
dengan memperhatikan sifat-sifat positif yang dimiliki anak-anak dan mengajari cara-cara melepaskan tekanan-tekanan negatif
yang datang ke dalam dirinya. Pengalamaan dalam mengasuh kedua anak saya kemudian saya tulis ke dalam sebuah buku yang
saya beri judul “STRATEGI MENJADIKAN ANAK DI ATAS RATA-RATA”, ‘Memetik Hikmah dari Pengasuhan Anak Seorang Ibu
Penderita Skizofrenia’. Buku ini disajikan ke dalam 6 Bab, di antaranya adalah: Bab 1. Memahami Kekuatan pikiran Bab 2.
Psikologis Anak Seorang Ibu Penderita Skizofrenia Bab 3. Strategi Pengasuhan Anak Seorang Ibu Penderita Skizofrenia Bab 4.
Sikap Pengasuh dalam Mengasuh Anak Seorang Ibu Penderita Skizofrenia Bab 5. Hikmah Mengasuh Anak Seorang Ibu
Penderita Skizofrenia Bab 6. Yang Tersisa www.guepedia.com Email : guepedia@gmail.com WA di 081287602508 Happy
shopping & reading Enjoy your day, guys
“Setiap anak memiliki kemampuan dan potensi yang unik dan berbeda-beda. Hal tersebut merupakan faktor penting yang dapat
membantunya dalam mencapai tujuan dan keberhasilan dalam kehidupan. Namun, ada kalanya, orang tua bingung apa yang
sebenarnya menjadi potensi dan kemampuan sang anak. Hal ini dapat diatasi dengan melakukan tes minat dan bakat. Tes ini bisa
menjadi salah satu cara untuk menampilkan profil psikologis yang akan menggali potensi kecerdasan umum, kemampuan khusus
individu, minat, bakat, serta kepribadian. Buku Panduan Praktis Tes Minat dan Bakat Anak yang ditulis oleh Bunda Lucy
merupakan buku luar biasa yang bisa menjadi acuan bagi Anda sebagai orang tua dalam membimbing anak untuk “sukses”
setelah mengetahui minat dan bakat anak. Di dalam buku ini, dijelaskan tentang cara mengenali minat dan bakat anak secara dini
dengan serangkaian tes yang dapat Anda kerjakan sendiri sesuai dengan petunjuk pengerjaannya. Dengan buku ini, Anda tidak
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perlu membuang waktu untuk menentukan pendidikan yang cocok bagi anak. Baca buku ini, perjuangkan mimpi Anda, dan
berkaryalah untuk negara kita tercinta. Indonesia, Pasti Bisa!

Hipnosis, atau yang lebih dikenal masyarakat dengan sebutan Hipnotis, sampai saat ini sering memunculkan persepsi
rancu (yang positif maupun negatif) di masyarakat awam. Hal ini disebabkan oleh pemahaman yang kurang terhadap
disiplin ilmu hipnotis ini secara benar, sehingga hipnotis sering dianggap seperti obat dewa yang bisa mengatasi
masalah apa saja tanpa usaha (panacea) . Di sisi lain, hipnotis juga ditakuti karena dianggap sebagai ilmu yang
berhubungan dengan hal mistis, kuasa gelap, ataupun penipuan di jalan seperti yang sering terjadi. Dalam buku ini, akan
ditunjukkan dan diajarkan bahwa sebenarnya hipnotis adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan. Hipnotis pertama kali
dikembangkan oleh seorang dokter dari Wina yang bernama dr. Franz Anton Mesmer pada abad ke-17. Kemudian
hipnotis dikembangkan lebih lanjut oleh dokter dan praktisi nonmedis di Eropa dan Amerika sampai sekarang. Jika
dipraktikkan dengan tepat dan benar, hipnotis mampu memberikan hasil yang kadang terkesan ajaib. Hipnotis bisa
digunakan hampir di semua bidang karena sifatnya yang seperti sebuah katalis yang fleksibel, tools atau faktor kali yang
mampu mempercepat sebuah proses dan membuatnya lebih efektif. Artinya, ketika hipnotis digunakan dalam penipuan,
pelaku harus menguasai trik dan manuver penipuannya supaya efektif. Jadi, dalam hal ini hipnotis hanya digunakan
sebagai faktor kali untuk mempermudah proses serta memperkuat efek dan trik penipuan tersebut saja. Di sisi lain,
hipnotis juga bisa digunakan sebagai faktor kali dalam berbagai bidang lain secara posifif. Jika dikombinasikan dengan
teknik terapi maka disebut dengan Hipnoterapi, dikalikan dengan sport psychology maka disebut HipnoSports,
diaplikasikan bersamaan dengan ilmu selling maka disebut HipnoSelling, digabung dengan trik hiburan panggung maka
disebut Stage Hypnosis seperti yang sering ditayangkan di TV. Masih banyak aplikasi hipnotis di bidang lainnya, seperti
Forensic Hypnosis, Hypnosis Dontics, Hypno Parenting, Hypno Briting, Hypno Teaching. Jadi, dengan sifatnya yang
netral dan fleksibel, hipnotis jarang dipakai secara tunggal, tetapi selalu dikombinasikan dengan teknik atau disiplin ilmu
yang lain. Selain memberikan edukasi kepada masyarakat awam tentang ilmu hipnitis yang ilmiah ini, buku ini juga
mengajarkan intisari dan konsep dasar dari teknik menghipnotis yang sudah disederhanakan dengan menghilangkan
banyak mitos, tradisi, dan ritual yang sebenarnya tidak penting. Dengan demikian, proses belajarnya akan menjadi
efektif, cepat, dan mudah dikuasai tanpa harus tergantung pada script yang rumit.
"Orang tua adalah guru pertama dan guru utama bagi seorang anak. karena itu, orang tua sangat penting untuk
berperan aktif di rumah dalam membimbing anaknya sejak dini."
Kumpulan kisah dalam buku ini akan menginspirasi dan menolong kita menemukan kekuatan batin guna menghadapi
semua tantangan dalam hidup. Semua ini dibuktikan oleh para penulisnya ketika menghadapi semua masalah, entah itu
masalah kesehatan, cacat tubuh, kekacauan finansial, kehilangan orang yang dicintai, atau bentuk krisis lain. Mereka
tidak mengeluhkan keadaanÑmereka hanya bangkit dan menanganinya. Melalui kekuatan doa, kerja keras, dan iman,
akan muncul kekuatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan semuanya. Yang pasti, mereka menempatkan masalahnya
dalam perspektif! Sepertinya kita semua lebih kuat daripada yang kita sangka ketika kita harus menghadapinya. Kisahkisah ini memberi harapan bahwa kita akan mampu menghadapi tantangan suatu saat nanti.
Pernahkah Anda berpikir mengapa ada sebagian orang yang berhasil dalam bisnis MLM (Multi Level Marketing)
sementara sebagian yang lain gagal? Mereka yang berhasil dalam bisnis MLM biasanya memiliki ciri yang umum yakni
mereka telah menemukan cara, metode atau jalan menuju sukses kemudian mereka menceritakan cara itu kepada
jaringan/downlinenya. Apa yang mereka lakukan semuanya telah dirangkum dalam buku ini. Dan jika Anda telah tahu
dan mempraktekannya, maka tak ada sesuatupun yang dapat menghalangi Anda meraih kemandirian finansial dan
kebebasan waktu dan yang selama ini Anda impikan. Dengan membaca buku ini Anda telah mengambil langkah
pertama yang akan merubah cara Anda dalam merekrut orang. Saat Anda belajar dan menerapkan strategi yang
terdapat pada buku ini, merekrut akan menjadi sangat mudah dan menyenangkan. Anda tidak akan pernah lagi
mengemis pada seseorang untuk bergabung dengan bisnis MLM yang Anda geluti bahkan, sebaliknya, mereka akan rela
melakukan segalanya untuk bertemu dengan Anda. Telah banyak orang, baik didalam maupun diluar organisasi saya
telah meraih kesuksesan dalam berbagai tingkat, sementara yang lainnya mengalami kesulitan untuk meraih hasil yang
mereka inginkan. Setelah terlibat dengan orang-orang yang frustasi dalam konsultasi yang memakan waktu berjam-jam,
saya membuat satu sistem training praktis yang sederhana dalam meraih sukses ber-MLM. Sistem ini memberikan hasil
yang cepat dan dramatis.Saya sangat percaya, MLM adalah bisnis terbesar di dunia, namun ada bagian yang sangat
penting hilang hingga saat ini. Sulit sekali bagi orang-orang untuk menemukan training praktis yang sederhana yang
dapat membantu mereka meraih sukses. Dengan adanya buku ini, saya sangat yakin bisa membantu mereka yang ingin
meningkatkan kemampuannya dalam berbisnis MLM. Buku ini akan mengajarkan Anda : * Tehnik merekrut super-efektif
yang akan membuat prospek memohon bergabung dengan Anda * Rahasia melakukan 5 langkah presentasi dengan
tingkat keberhasilan tinggi *Cara follow-up dan melatih downline yang efektif *Bagaimana membangun organisasi yang
stabil dan menghasilkan uang besar *Strategi pengembangan MLM melalui internet *Rumus mujarab mengatasi
penolakan dan mengatasi kendala lainnya di MLM *Dan berbagai pengetahuan lainnya yang akan membantu Anda
pensiun muda & kaya !! TESTIMONI *Kelemahan terbesar saya dalam MLM adalah kesulitan merekrut orang karena
mereka sepertinya tidak percaya sama bisnis MLM... setelah membaca dan mempraktekan buku ini, saya jadi tahu
kesalahan saya dan gimana tehnik menawarkan dengan benar. buku ini sangat menolong Saya! (Paula Rejeki, Malang)
*Dari dulu saya selalu kesulitan mencari training yang lengkap karena biasanya hanya dibicarakan tapi tidak dibukukan.
buku ini ternyata pegangan buat saya yang paling lengkap dan praktis, Alhamdulilah baru satu minggu saya praktekan
sudah 3 orang join...(Adi Gunadi, Sleman) *Ini buku yang dari dulu saya tunggu. Bagi yang sering ditolak prospek, buku
ini akan jadi solusi jitu! (Herlambang, Jakarta) Buku ini menggunakan BAHASA INDONESIA, lebih dari 100 halaman dan
disarikan dari pengalaman para Leader MLM yang terbukti sukses luar biasa!!. Sekali saja Anda mampu menguasai apa
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yang akan diajarkan di buku ini dan kemudian menduplikasikannya ke jaringan Anda maka sukses besar ada di
genggaman Anda!!
Bergabunglah dengan penulis buku terlaris Stan Toler saat ia membagikan apa, mengapa, dan bagaimana di balik
transformasi yang Anda inginkan. Dengan buku ini, Anda akan ... â€¢ melepaskan pikiran dan kebiasaan yang membuat
Anda tidak mengalami sukacita setiap hari, â€¢ mempelajari tujuh pilihan yang dapat Anda lakukan untuk keluar dari
kebiasaan dan memiliki sukses yang lebih besar â€¢ menerapkan rencana untuk memperbaiki pandangan Anda pada
tiga area vital dan menaklukkan hal negatif. Setelah kehilangan ayahnya dalam kecelakaan industri saat masih kecil,
Toler memahami tentang cara mengatasi tragedi tak terduga dan kenyataan yang mengerikan. Ia dengan lembut akan
membimbing Anda melalui proses internal yang dapat mengubah hidup dengan positifâ€”termasuk Anda.
Pikiran Anda memengaruhi tampilan fisik dan capaian Anda. Jika Anda berpikir Anda bisa, maka Anda akan mampu
mencapai tujuan Anda apa pun itu. Tetapi jika Anda berpikir mustahil, maka Anda harus siap-siap dengan kenyataan
terburuk berupa kegagalan. Efek plasebo terjadi karena adanya kekuatan pikiran. Jika seorang penderita tumor ganas
dapat sembuh total karena efek plasebo ini, mengapa Anda tidak coba menerapkan efek yang sama pada diri Anda demi
meraih kesuksesan? Mungkin hal lain di luar diri Anda akan memberikan pengaruh terhadap pemikiran dan perasaan
yang Anda miliki. Akan tetapi, sekali lagi, kekuatan besarnya ada di dalam diri Anda sendiri. Kekuatan tersebut akan
lebih memberikan dampak besar daripada kekuatan yang lain. Secara garis besar, buku ini membahas mengenai
kekuatan pikiran dan efeknya terhadap kesuksesan serta kebahagiaan manusia itu sendiri. Cara mengenali diri sendiri,
mengenali passion, serta memaksimalkan kerja otak, akan dibahas tuntas dalam bab-bab singkat di dalamnya. Jadi,
masihkah Anda ragu akan keberadaan kekuatan pikiran? Masihkah Anda ragu akan kemampuan diri sendiri?
Buku ini mengungkap kebiasaan unik dan ajaib dari tokoh-tokoh sukses dunia yang diklaim dapat mendorong
produktifitas. Tokoh-tokoh sukses yang dibahas antara lain Warrant Buffett, Steve Jobs, Jeff Bezoss dan lain-lain.
Dengan membaca buku ini, kita dapat memilah dan memilih kebiasaan mana yang bisa kita tiru untuk menjadi
pendorong kreativitas kita sehingga kita mampu menjadi pribadi yang produktif. Selain itu, buku ini juga memotivasi Anda
agar menjadi pribadi yang lebih baik sehingga mudah dalam meraih kesuksesan dan kebahagiaan. Judul : THE MAGIC
OF HABIT: Meniru Kebiasaan Tokoh-Tokoh Sukses Dunia yang Unik dan Ajaib Jumlah halaman : 232 Ukuran :
14x20.5cm Tahun : 2021 ISBN : 978-623-7910-33-6
Buku ini telah di baca 95.869 user google book per tanggal 25 Juli 2018 untuk yang menginginkan versi cetak dapat memesan di:
http://warungbukuindie.com/index.php/2015/05/08/limitless-abundance/ Buku ini merupakan esensi dari studi ilmu pengetahuan di
bidang fisika, kimia, biologi, kosmologi, spiritual dan metafisika yang menunjukkan bukti-bukti bahwa kekuatan pikiran anda dapat
menciptakan segala hal. Anda akan temukan mengapa segala hal yang baik maupun buruk terjadi pada anda. Bagaimana cara
merubah nasib dengan kekuatan niat, imajinasi, dan intuisi untuk mencapai segala hal yang anda inginkan dengan disertai latihan
praktis. Cara mendapatkan kekayaan, kesehatan, cinta dan kelimpahan tak terbatas atas segala hal kini bukan rahasia lagi. Anda
akan mengetahui bagaimana menemukan tujuan hidup mulia yang akan melipatgandakan kekuatan dalam mewujudkan segala
keinginan anda menjadi kenyataan. Sinopsis: Buku ini merupakan esensi dari studi ilmu pengetahuan di bidang fisika, kimia,
biologi, kosmologi, spiritual dan metafisika yang menunjukkan bukti-bukti bahwa kekuatan pikiran anda dapat menciptakan segala
hal. Anda akan temukan mengapa segala hal yang baik maupun buruk terjadi pada anda. Bagaimana cara merubah nasib dengan
kekuatan niat, imajinasi, dan intuisi untuk mencapai segala hal yang anda inginkan dengan disertai latihan praktis. Cara
mendapatkan kekayaan, kesehatan, cinta dan kelimpahan tak terbatas atas segala hal kini bukan rahasia lagi. Anda akan
mengetahui bagaimana menemukan tujuan hidup mulia yang akan melipatgandakan kekuatan dalam mewujudkan segala
keinginan anda menjadi kenyataan. OUTLINE Bab 1 : Alam Semesta dan Hukum-hukumnya Bab ini akan menjelaskan pada anda
mengenai bagaimana alam semesta dan segala materi terbentuk, apa saja prinsip dan hukum fisik dan metafisik alam semesta
serta apa saja hukum-hukum semesta yang dapat kita manfaatkan untuk mendapatkan apapun yang kita inginkan. Bab 2 :
Kekuatan Dalam Diri Bab ini anda akan belajar tentang element dalam diri - rahasia Kekuatan pikiran, Niat, intuisi dan imajinasiserta tentang gelombang kesadaran manusia dan cara memanfaatkannya. Bab 3 : Ilmu Pengetahuan Tentang Rahasia
Mewujudkan Segala Keinginan Bab ini menjelaskan pada anda mengenai apa yang orang jaman dahulu anggap hal ajaib, ilmu
sihir atau hal – hal magis sebenarnya adalah pengetahuan. Pengetahuan pada saat itu dikuasai segelintir orang, namun kini
keajaiban-keajaiban itu sudah bukan rahasia lagi. Selain itu anda akan mempelajari sekilas sejarah perkembangan ilmu
pengetahuan yang meyakinkan anda bahwa kekuatan dalam diri anda terbukti secara ilmiah dapat mewujudkan segala kondisi
kehidupan anda. BAB 4 : Kekayaan yang Sejati Pada bab ini anda akan mendapatkan wawasan dan pemahaman yang benar
akan apa itu kekayaan dan bagaimana pola hidup yang benar untuk dapat menikmati segala keinginan anda dengan sepenuhnya.
Bab 5 : Latihan-Latihan Pada bab ini anda akan mempelajari dan mempraktekan metode untuk mendisiplinkan diri,
mengembangkan diri, relaksasi, meraih kekayaan dan merasakan kehadiran Ilahi dalam membantu anda menemukan tujuan
hidup. Bab 6 : Apa Tujuan Mulia Anda? Pada bab ini anda akan mempelajari bagaimana proses membangkitkan tujuan mulia
hidup anda. Melalui serangkaian pertanyaan introspektif terkait bakat dan hasrat, anda akan mulai melihat jelas apa tujuan hidup
anda. Anda akan memformulasikan pernyataan misi mulia anda. dan mulai bertindak sesuai inspirasi hidup yang baru anda
dapatkan. Bab 7 : Tips Praktis Cara Menambah Kekuatan Bab ini menyajikan latihan tambahan yang dapat anda manfaatkan
untuk meningkatkan kekuatan anda dalam mewujudkan seluruh keinginan anda. pada bab ini terdapat pula daftar afirmasi yang
bisa anda gunakan sesuai kebutuhan khusus anda. Bab 8 : Dunia Yang Lebih Indah Bab ini mencoba membuka sekilas wawasan
anda tentang apa yang sedang terjadi dan berubah di dunia saat ini dan mencoba mengajak anda untuk mewujudkan dunia yang
lebih indah melalui kontribusi anda yang selaras dengan tujuan hidup anda. Rahasia terakhir kekuatan dalam menciptakan
kelimpahan juga ada dalam bab ini. Termasuk didalamnya ajaran dan kutipan dari : Charles F. Haanel, Wallace D. Wattles;
Napoleon Hill; Drunvalo Melchizedek; Robert T. Kiyosaki; Stephen R. Covey; Michael Talbott; Edgar Mitchell; Carl G. Jung;
Deepak Chopra; Dr. Masaru Emoto; Osho; Dr. Hiromi Shinya; Basilius Valentinus; Albert Einstein; Immanuel Kant; David Bohm;
Norman Vincent Peale; George Bernard Shaw; Marianne Williamson; Arthur Koestler; Stephen Laberge.
Membentuk Anak yang Bahagia & Berkesadaran Pikiran Skill yang harus dimiliki anak-anak di masa depan adalah kecerdasan
emosi, rasa ingin tahu tinggi, berani mengambil keputusan, dan berdaya juang. Salah satu cara untuk menyiapkannya adalah
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dengan melatih mindfulness pada mereka. Selama ini mungkin Anda berpikir bahwa mindfulness atau kesadaran pikiran hanyalah
untuk orang dewasa, dan mengajarkan mindfulness pada anak adalah hal yang mustahil. Mungkin Anda juga mengira bahwa
praktik mindfulness adalah duduk bersila dengan tenang selama berjam-jam. Semua anggapan itu dipatahkan oleh Dr.
Christopher Willard, seorang praktisi mindfulness yang sudah berpengalaman lebih dari 20 tahun. Praktik mindfulness sangat bisa
diterapkan oleh anak-anak dalam sebuah permainan, olahraga, jalan-jalan, dan setiap aktivitas sehari-hari. Di buku ini, Dr. Willard
menuliskan lengkap panduan praktisnya. Semua bentuk latihan mindfulness bisa Anda lakukan bersama anak-anak baik di
rumah, lingkungan bermain, maupun sekolah. Yuk, kita bantu anak-anak meningkatkan fokus dan kebahagiaan, serta mengurangi
kecemasannya dengan mindfulness. [Mizan, Bentang Pustaka, Non Fiksi, Parenting, Family, Relationship, Indonesia]
Rahasia Kekuatan Doa Mengungkap Bagaimana Doa Bekerja. Drs. Moehari Kardjono "Allah akan memberikan apa yang
diperlukan, bukan apa yang diminta, oleh hamba-Nya." Laksana senjata, doa memiliki kekuatan yang sangat efektif dalam
kehidupan manusia. Namun, kekuatan itu sangat bergantung kepada orang yang menggunakannya. Jika senjata itu baik dan
orang yang menggunakannya juga ahli dan memahami seluk-beluknya maka dapat dipastikan senjata itu akan menjadi sangat
ampuh. Rasulullah s.a.w. sendiri sudah bersabda, "Doa adalah senjata orang mukmin dan tiang agama serta cahaya langit dan
bumi." Dari sisi psikologis, doa akan menumbuhkan optimisme yang tinggi pada diri manusia dalam mewujudkan impian dan
keinginannya. Rasa optimis inilah yang menggerakkan "mekanisme alam" (sunnatullâh) di dalam pikiran bawah sadar manusia,
yang akan bekerja secara otomatis untuk mewujudkan impian dan cita-citanya. Buku ini mengungkapkan bagaimana doa bekerja
dalam diri manusia dalam meraih harapan, keinginan, cita-cita. -Qisthi PressBuku persembahan penerbit MediaPressindoGroup
Gagak Bondol PENULIS: Kakaarie Tebal : 153 halaman ISBN : 978-623-7474-78-4 www.guepedia.com Sinopsis: Ini adalah buku
yang berisi kumpulan cerpen dengan genre funny motivation. Buku ini menceritakan pengalaman hidup penulis yang dikemas
dalam humor dan memberi pesan motivasi kepada pembaca untuk hidup lebih baik lagi. Beberapa diantaranya adalah cerita masa
kecil penulis saat memelihara binatang dan mendapat pelajaran positif dari ikan cupang (Pet Trainer), pengalaman menjadi anak
pertama yang durhaka kepada adik dan kena balasan (Gagak Bondol), pengalaman langka di bulan ramdhan for nothing to
something yang sangat menginspirasi (Diserang WerWolf), kesal pada teman-teman yang punya watak penakut (Opini Takut
Setan), kisah cinta penulis yang memalukan serta dramatis (Lamunan Absurd Pria Pengecut), dan masih seputar cinta si penulis
yang lebih baik dari sebelumnya (Di Dalam Bus Saat Perjalanan Pulang). Buku ini sengaja dibuat dengan genre humor dan
bahasa yang ringan untuk mempermudah pembaca memahami pesan-pesan positif yang terselubung dalam bab demi bab di
buku ini. Pesan positif tersebut di antaranya adalah quotes motivasi "jika kita tidak bisa menguasai kebiasaan, maka kebiasaan
lah yang akan menguasai kita" yang mana quotes tersebut secara tidak langsung akan mengarahkan pembaca untuk membentuk
kebiasaan positif. Penulisan sengaja membuat kalimat-kalimat aneh yang terkesan bodoh dan ditertawai, karena pesan positif
akan lebih mudah diterima jika disampaikan sambil mentertawainya. www.guepedia.com Email : guepedia@gmail.com WA di
081287602508 Happy shopping & reading Enjoy your day, guys
???????? Ikal is a student at the poorest village school, which is under constant threat of closure. Ikal and his friends—a group
nicknamed the Rainbow Troops—face threats from every angle: skeptical government officials, greedy corporations hardly
distinguishable from the colonialism they’ve replaced, deepening poverty and crumbling infrastructure, and their own low selfconfidence.But the students also have hope. ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????……??????????“????”???????????????????????????????????????????????
????????“???????????????????”
Buku kecil ini menyajikan cara agar kita dapat menggunakan otak kita untuk berpikir positif. Kemudian, kita juga belajar agar
pikiran kita dapat menggerakkan tubuh kita untuk bertindak yang positif. Dengan mempelajari cara berpikir positif dan bertindak
positif, pembaca akan dimudahkan dalam mencapai kesuksesan dan kebahagiaan yang telah dicita-citakan. Judul : CARA
MELATIH PIKIRAN DAN TINDAKAN POSITIF SEHARI-HARI Ukuran : 14 cm x 20.5 cm Tebal buku : 236 halaman ISBN :
978-623-7537-90-8 Tahun : 2020
Asah Pikiran, Jadilah Brilian dan Jadi Diri Sendiri menjabarkan bagaimana Anda bisa menggunakan fleksibilitas otak Anda untuk
mengembangkan diri. Buku ini menghubungkan teori dengan praktik, juga dilengkapi dengan latihan-latihan yang ditargetkan untuk melatih
otak eksekutif Anda. Buku ini bertujuan untuk membantu Anda meraih tujuan-tujuan yang Anda miliki demi pengembangan diri, pekerjaan
atau bisnis, keluarga, atau dunia di sekitar Anda. Bermanfaat pula untuk tujuan spesifik apa pun yang Anda miliki: memulai bisnis baru,
meraih suatu gelar, meningkatkan kecakapan sebagai orangtua, berhenti merokok, apa pun itu. Intinya, Anda bisa melakukan perubahan dari
upaya Anda, dengan mengubah otak dan meningkatkan kemampuan Anda. Membaca buku ini akan mengubah hidup. Anda bisa belajar
menjadi kapten dari kapal Anda sendiri dan bahkan membimbing orang lain yang menjadi tanggung jawab Anda. Jadi buku ini bisa juga
dikatakan buku tentang kepemimpinan.
DIAM YANG MENDAMAIKAN Penulis : De Gerip Ukuran : 14 x 21 cm ISBN : 978-623-294-971-3 Terbit : Desember 2020 Harga : Rp 102000
www.guepedia.com Sinopsis : Awalnya aku tidak habis pikir, kenapa keluargaku bisa tertimpa sakit gila (skizoprenia). Kaget ya! Panik, sudah
pasti! Sedih, apalagi! Bahkan lama-kelamaan aku ikut stress, susah tidur, pusing menahun, lelah berkepanjangan, pundak kaku, makan gak
enak, perut kembung, aku harus keluar dari lembah ini, pikirku. Aku bangkit. Aku mencari tahu dari buku dan teman, menerapi diri, belajar
spiritual dari berbagai sumber. Akhirnya aku lolos dari maut. Tubuh dan beban pikiran mulai terasa ringan (cooling down), kesabaran mulai
tumbuh, tidur bisa nyenyak, makan pun enak. Semua pengalaman inilah yang aku tulis dalam buku ini untuk berbagi inspirasi dengan anda
yang membacanya. Setelah anda membaca buku ini, anda akan mendapatkan: 1. Pemahaman dan pengertian terhadap penyakit skizofrenia
terutama gejala-gejalanya sebelum terjadi psikomatik penuh. 2. Cara-cara mencegah, mendiagnosa, dan mendampingi penderita dalam
pengobatannya. 3. Cara-cara memutus rantai pengaruh sehingga Anda terhindar dari stres dan depresi berat. 4. Cara-cara utnuk bisa
melewati penderitaan untuk mencapai kedamaian dan kebahagiaan. www.guepedia.com Email : guepedia@gmail.com WA di 081287602508
Happy shopping & reading Enjoy your day, guys
"""Coba cermati: pemahkah Anda memiliki sebuah gagasan besar yang lalu Anda campakkan setelah Anda membiarkan pikiran- pikiran
negatif memorakporandakannya? Pernahkah Anda memulai satu aktivitas penting yang kemudian tidak Anda selesaikan karena Anda tidak
berfokus? Faktanya memang agak aneh: kita lebih mudah berkonsentrasi pada hal-hal yang tidak berguna dibandingkan pada hal-hal yang
bermanfaat bagi kita. Untuk mencapai sukses dalam hal apa pun, Anda perlu mengonsentrasikan seluruh pikiran Anda pada gagasan yang
Anda inginkan terwujud atau yang sedang Anda kerjakan. Itu artinya Anda mengerahkan seluruh pikiran konstruktif dan membungkam
pikiran-pikiran destruktif. Kemampuan itu bisa Anda latih dan kembangkan, seperti dipaparkan oleh Theron Q. Dumont (1862- 1932) dalarn
The Power of Concentration. Begitu tindakan dan sikap Anda dipenuhi oleh daya dan kekuatan konsentrasi, Anda akan terhubung dengan
apa yang disebut oleh Dumont ""The Laws of Success"" -Anda akan bisa meraih apa pun yang menjadi fokus pikiran Anda. Dengan
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memfokuskan kehendak melalui konsentrasi, kita bisa menjadikan sifat positif sebagai kekuatan dominan dalam hidup kita. Jadi, manfaatkan
pikiran terlatih Anda untuk berfokus pada apa yang Anda inginkan, niscaya Anda akan mendapatkannya."""
Marian C. Diamond menerangkan bahwa otak kita adalah alam semesta seberat satu kilogram. Bagaimana bisa otak kita diibaratkan sebagai
sebuah alam semesta? Jawabannya adalah karena potensi otak yang begitu luar biasa, dengan berbagai misteri yang masih melingkupinya.
Seandainya kita tahu betapa banyaknya jumlah neuron di dalam organ yang ada di dalam batok kepala, niscaya kita tidak akan heran
dengan ungkapan semesta satu kilogram tersebut. Masih banyak lagi fakta-fakta mencengangkan tentang otak. Hasil penelitian para ahli
neurologi menemukan bahwa kita baru menggunakan 0,0001% dari kapasitas total otak manusia. Ini hanya sebagian kecil dari kapasitas
otak itu sendiri. Lalu, bagaimana cara memaksimalkan cara kerja otak? Nah, secara ringkas dan mudah, buku ini akan menjawab pertanyaan
itu. Bahasan lain yang tidak kalah penting dalam buku ini adalah tentang struktur anatomi otak, cara kerja dan fungsinya, mitos-mitos keliru
tentang otak, serta jenis-jenis latihan untuk perkembangan otak agar lebih baik. Selamat membaca! Selling point: • Mengenal Otak Sama
dengan Memahami Potensi Diri • Rahasia Otak Kanan dan Otak Kiri • Cara Meningkatkan Kecerdasan • Mitos dan Fakta tentang
Kemampuan Otak, dll.
Pikiran manusia terbagi dua, yakni pikiran sadar dan bawah sadar. Namun, pikiran bawah sadar lebih menentukan berbagai keputusan dan
perilaku manusia. Dengan kata lain, pikiran bawah sadar memainkan peran terpenting dalam hidup Anda. Oleh karena itu, Anda perlu
memahami pikiran bawah sadar, fungsi-fungsinya, perbedaannya dengan pikiran sadar, serta potensi yang dimiliki. Buku ini menyibak
rahasia kekuatan pikiran bawah sadar. Anda akan menemukan bahwa semua perilaku buruk ataupun hal-hal negatif pada diri manusia
berasal dari sana. Bahkan, sifat penakut, rasa malu, atau perasaan cemas, semua itu dipengaruhi oleh pikiran bawah sadar. Buku ini juga
memaparkan solusi agar pikiran bawah sadar bisa membawa Anda ke arah positif. Dengan mampu mengendalikan dan memaksimalkan
potensi-potensi tersebut, Anda akan menjadi orang yang penuh kebaikan dan sukses dalam kehidupan. Selamat membaca!
Laporan Pengembangan Diri (PD) sifatnya wajib dilakukan, karena dari kegiatan pengembangan diri tersebut dapat dilihat kompentensi
seseorang. Pengembangan diri adalah merupakan usaha yang dilakukan dan diarahkan untuk memperoleh sesuatu yang dicapai diri sendiri
untuk mengembangkan pengetahuan, ketrampilan, dan kemampuan dari masing-masing individu dalam menentukan satu langkah yang
seimbang melalui hati, pikiran, ucapan dan tindakan harus satu. Salah satu hal yang mendasari kita untuk mempelajari segala ilmu terkait
pengembangan diri dan motivasi yakni dengan mengetahui rangkaian manfaat dan tujuan didalamnya
"Novel ini sangat bagus. Selain ditulis secara bernas oleh Hairul Faisal, ceritanya juga banyak mengandung hikmah yang dapat kita jadikan
role model untuk kehidupan saat ini. Selain untuk menelaah sosok sang Teladan Madura, novel ini juga akan menambah pengetahuan dan
wawasan kita tentang Madura. Khususnya wilayah kepulauannya yang elok." Slamet Ariyadi - Anggota DPR RI Dapil Madura berusia 29
tahun "Novel ini sangat bagus. Selain ditulis secara bernas oleh Hairul Faisal, ceritanya juga banyak mengandung hikmah yang dapat kita
jadikan role model untuk kehidupan saat ini. Selain untuk menelaah sosok sang Teladan Madura, novel ini juga akan menambah
pengetahuan dan wawasan kita tentang Madura. Khususnya wilayah kepulauannya yang elok." Slamet Ariyadi - Anggota DPR RI Dapil
Madura berusia 29 tahun "Novel ini sangat bagus. Selain ditulis secara bernas oleh Hairul Faisal, ceritanya juga banyak mengandung hikmah
yang dapat kita jadikan role model untuk kehidupan saat ini. Selain untuk menelaah sosok sang Teladan Madura, novel ini juga akan
menambah pengetahuan dan wawasan kita tentang Madura. Khususnya wilayah kepulauannya yang elok." Slamet Ariyadi - Anggota DPR RI
Dapil Madura berusia 29 tahun Buku persembahan penerbit IndieBookCorner
Buku yang ditulis oleh WURYANANO ini merupakan lanjutan dari buku pertamanya yaitu `The Touch of Super Mind`. Dalam buku `Super
Mind for Successful Life` ini dengan sangat jelas, Anda diberi tahu cara membuat `rel sukses` dengan memanfaatkan `Super Mind` yang
pasti mudah Anda jalankan. Jika Anda memutuskan untuk mempunyai kehidupan yang sukses, penuh kebahagiaan dan keberlimpahan
dengan menggunakan `Super Mind` Anda, maka buku ini akan menunjukkan kepada Anda `bagaimana caranya?` Buku ini akan
memperlihatkan berbagai rahasia kehidupan agar Anda tidak sampai terjebak dan tersesat di dalamnya: - Bagaimana Menguasai `Mata
Rantai Perubahan` Kehidupan - Cara Membangun danMengembangkan : `Jiwa Sukses` - Mengubah Kekalahan Menjadi Kemenangan Membuat Sasaran-Sasaran Anda dengan Lebih Cerdas - Menjadi Orang yang Efektif dan Komunikatif - Memahami Pikiran Metafisika dan
Intuisi - Memperkuat dan Mempertajam Intuisi - Mengambil Keputusan dengan Intuisi - Membentuk Tim Kerja yang Efektif - Mengatasi
Problematika Kehidupan - Bagaimana Selalu Hidup Optimis dan Positif - Membina Keluarga Bahagia dan Sejahtera Hanya ada satu cara
pasti meraih kesuksesan dalam kehidupan ini, dan itu hanya dapat dicapai oleh mereka yang memiliki buku ini. Sebuah petunjuk selangkah
demi selangkah untuk mencapai kesehatan fisik dan mental, kekayaan dan kebahagiaan hidup yang tidak akan gagal. Buku ini akan
mengubah seluruh hidup Anda, menuju kehidupan yang lebih baik...kehidupan yang penuh sukses.
Sebagian besar manusia pada dasarnya tidak menyadari bahwa Tuhan telah menganugerahkan kekuatan untuk membangun kehidupan
yang berkelimpahan. Sering kali kita tidak mendayagunakan kekuatan yang kita miliki, sampai akhirnya kita menyadari bahwa beberapa
orang yang sukses telah dapat menemukan rahasia tersebut dan menjadi dan atau memperoleh apa pun yang mereka impikan dan inginkan
dalam kehidupan mereka.
Rahasia Kekuatan PikiranMelatih Pikiran dengan Afirmasi Positif untuk Meraih Kebahagiaan dan Kesuksesan HakikiAnak Hebat Indonesia
Banyak orang terjebak dengan pikirannya sendiri, bahkan mereka tidak menyadari hal ini sehingga terjadi bertahun-tahun. Kemudian mereka
mengeluh hidupnya tidak seindah dan seperti apa yang diharapkan. Mengapa hal ini terjadi? Apakah Anda sekarang ini sedang berada
dalam kondisi terjebak dengan pikiran Anda? Jika Anda ingin keluar dengan pikiran-pikiran lama yang telah membelenggu diri Anda,
sehingga membuat langkah Anda menjadi terhambat dan tidak pernah bisa menemui jalan kesuksesan. Semoga buku ini bisa menjadi
petunjuk bagi Anda untuk menuju jalan kesuksesan dan meraih target tertinggi dalam kehidupan Anda. Sudah siapkah Anda untuk
mengubah pola pikiran Anda dari pola pikiran data yang lama penuh dengan hal-hal buruk/negatif menuju pada pola pikiran baru yang lebih
positif. Ayo aktifkan PIKIRAN BAWAH SADAR ANDA untuk menjemput kesuksesan.
SINOPSIS Semua orang ingin sukses. Namun, karena kurangnya pengetahuan, banyak tenaga yang terbuang setiap tahun untuk begitu
banyak usaha yang sia-sia. Dalam hal ini, efisiensi kejiwaan merupakan prasyarat bagi setiap pencapaian pribadi yang penting atau setiap
keberhasilan perorangan yang hebat. Kemampuan jiwa Anda adalah kekuatan yang harus Anda gunakan untuk melakukan pertarungan
Anda di dunia ini. Buku ini memaparkan, dalam bentuk sederhana dan jelas tetapi ilmiah, bukti bahwa Anda mempunyai kemampuan batin
yang tidak pernah Anda bayangkan. Buku ini juga memberikan kepada Anda arahan spesifik untuk menggunakan kekuatan tersebut,
sehingga apa pun lingkungan Anda, apa pun bisnis Anda, apa pun ambisi Anda, Anda hanya perlu mengikuti petunjuk mudah dan sederhana
yang sudah tersedia. Terbit pertama kali pada 1914, buku self-help awal ini adalah bagian dari rangkaian karya inspiratif yang dirancang
untuk meningkatkan efektivitas pribadi dan profesional melalui penggunaan disiplin psikologi. Warren Hilton, seorang penasihat karier,
menawarkan tentang bagaimana menggunakan ilmu kekuatan pikiran untuk mengembangkan ide-ide bisnis dan memanfaatkan kekuatan
pikiran kreatif Anda.
Buku ini akan memberikan wawasan dan inspirasi tentang alasan biasa yang dapat mengubah seseorang menjadi luas biasa. Karena istilah
‘Luar Biasa’ juga dapat kita artikan sebagai ‘Sukses’, maka marilah kita tengok sedikit tentang istilah sukses ini. Hampir semua orang
ketika ditarik keinginannya secara mendasar, maka mereka sedang mengupayakan untuk mewujudkan sukses, baik untuk kehidupan
pribadinya, keluarga, masyarakat, dan pekerjaannya. Sukses, ya kata itu menjadi kata ajaib multitafsir yang dapat dimasukkan ke dalam
bidang apapun juga untuk diterjemahkan menjadi rumusan yang sesuai dengan kepentingan dan kebutuhannya. Maksud saya adalah, ada
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yang memandang sukses bukanlah pencapaian, namun proses mencapainya. Namun ada yang memandang bahwa sukses adalah
pencapaian itu sendiri, sementara proses adalah sesuatu yang mendukungnya. Ada yang memandang bahwa sukses terjadi ketika sudah
mensukseskan orang lain dalam bidang apapun juga dengan kontribusi sekecil apapun juga. Namun ada juga yang memandang bahwa
sukses adalah suasana hati, dan tidak ada hubungannya dengan pencapaian dari sisi materi. Kalau saya boleh meminjam istilah yang
pernah dipopulerkan oleh Bruce Lee, yaitu “Sukses adalah definisi itu sendiri” , maka apapun yang anda definisikan tentang sukses,
demikian adanya. Siapapun, dengan konsep pemikiran apapun, sudut pandang apapun, agama apapun, latar belakang pendidikan apapun,
strata jabatan apapun, maka mereka mempunyai definisi tersendiri terhadap sukses mereka. Apa definisi sukses menurut anda? Walaupun
dalam buku ini saya tidak menyodorkan tentang definisi sukses itu sendiri, namun setidaknya ada hal yang mendasar, yang dapat dijadikan
alasan dalam hidup anda, mengapa anda ingin sukses. Menemukan alasan-alasan yang mendasar atau biasa adalah fondasi untuk
membangun rumah kehidupan yang lebih baik, lebih maju, dan lebih mulia. Alasan biasa inilah yang kadang terlupakan. Seseorang
menentukan arah tujuan dari hal-hal yang akan dicapainya, menentukan secara rinci dari harapannya, bahkan membangun impian yang
ingin diwujudkannya. Namun ketika alasan biasa dari semua hal yang akan dicapainya belum ditemukan, maka apa yang dinamakan
harapan, tujuan, impian, hanya akan menjadi coretan-coretan yang menggantung di alam pikirannya sendiri.
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