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Si Cacing Dan Kotoran Kesayangannya 2 Ajahn Brahm
"Buku ini adalah buku yang jarang ditemui. Ini peluang uasaha. Sementara satu
perusahaan Asuransi mempunyai agen 2.500 misalnya Prudential. Jadi pasarnya
sangat luas meskipun jarang orang melihat itu. Buku bicara bagaimana dan
langkah-langkah apa yang perlu diketahui oleh seorang calon agen asuransi."
Bisakah Anda sebutkan apa saja keinginan manusia? Semua keinginan tersebut,
meskipun beragam, tidak akan melenceng dari kesuksesan, kekayaan,
kesehatan, kebahagiaan, dan kedamaian hidup. Buku ini berisi 10 rahasia kuno
yang akan membantu Anda mencapai itu semua dan membawa kehidupan Anda
ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Meskipun kuno, tapi rahasia ini masih sangat
relevan dan tidak lekang oleh waktu. Bahkan rahasia ini sangat dibutuhkan pada
zaman sekarang ini. Jika kebanyakan buku lain hanya menjangkau satu aspek
kehidupan, maka buku ini menjangkau beberapa aspek sekaligus. Buku ini tidak
melulu membahas dari segi kesuksesan saja, tapi juga mempersenjatai Anda
dengan alat untuk meraih hidup yang lebih baik dari berbagai sisi sehingga hidup
menjadi lebih bermakna. Bukan hanya menjadi lebih sukses, tapi juga lebih
sehat, lebih kaya, lebih bahagia, dan lebih damai. Buku ini akan menyadarkan,
mengajarkan, atau bahkan menampar kesadaran Anda sehingga Anda dapat
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meraih kesuksesan yang lebih tinggi, menjadi lebih kaya, menjadi hebat dalam
bidang apa pun, hidup tenang tanpa banyak beban pikiran, menjadi yang terbaik
bagi diri sendiri dan orang lain, menjalani gaya hidup yang lebih sehat,
mengubah kehidupan orang di sekeliling Anda, menjadi lebih produktif serta
menemukan kedamaian hidup. Jika Anda ingin mengubah hidup menjadi lebih
baik dan mencapai kehidupan luar biasa melebihi apa yang Anda impikan, aturan
#1 adalah BACA BUKU INI. Baca, terapkan, dan hasil yang luar biasa akan Anda
peroleh.
Didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Sungguh mereka akan menghadapi
masa yang berbeda dari masamu. —Ali bin Abi Thalib Pendidikan sejatinya
adalah proses memanusiakan manusia, maka program pendidikan harus
menjawab kebutuhan manusia secara utuh dalam menghadapi kenyataan hidup
yang terus berubah. Itulah mengapa dunia pendidikan itu kompleks, menantang,
namun sangat mulia. Kompleksitas dan tantangan terus berkembang seiring
dengan perjalanan zaman. Karena itu, kita semua harus secara bersama-sama
terus-menerus berikhtiar dengan sungguh-sungguh untuk menanganinya, demi
kemuliaan diri, bangsa, negara, dan umat manusia. Dengan bernas, lugas, dan
kadang jenaka, buku ini menyuguhkan gagasan tentang proses pendidikan
Tanah Air sebagai usaha sistematis dengan penuh kasih untuk memperadabkan
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manusia. Pendidikan yang secara sadar membantu anak didik bisa merasakan,
menghayati, dan menghargai jenjang makna hidup dari yang bersifat fisikal
sampai yang moral, estetikal, dan spiritual. Pendidikan yang dapat mengantar
generasi kita yang tak hanya meningkat pengetahuannya, terasah
keterampilannya, tapi juga makin luhur kepribadiannya. Pintar, terampil, dan
berkarakter baik sebagai kreator peradaban.Diterbitkan oleh penerbit Serambi
Ilmu Semesta" (Serambi Group)
Membuat orang memahami MarComm (Marketing Communications) atau
komunikasi pemasaran ternyata bukan hal mudah. Mengajar mahasiswa tentang
big idea misalnya, membutuhkan sekian kali perjumpaan dan sekian kali latihan.
Itu pun tidak membuat semuanya paham benar apa dan bagaimana big idea itu.
Cara ternudah agar orang memahami konsep dengan cepat dan tepat adalah
melalui contoh-contoh dari kehidupan sekitar kita. Apa dan siapa saja yang kita
temui, tanpa dihubung-hubungkan dengan komunikasi pemasaran. Karena
menyangkut kehidupan sehari-hari, maka komunikasi pemasaran bisa jadi bahan
obrolan santai. Coba saja baca buku ini kalau nggak percaya... Buku terbitan
GalangPress (Galangpress Group).
Dalai Lama adalah seorang biksu rendah hati pejuang kemerdekaan Tibet lewat
jalur damai. Posisinya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi secara spiritual
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maupun politis hingga 2010 tidak menjadikannya tinggi hati. Sedangkan Nelson
Mandela adalah pejuang pembebasan dari Afrika Selatan. Selama lebih dari 40
tahun, ia berjuang tidak kenal lelah untuk menghapus sistem apartheid yang
mendiskriminasi warga kulit hitam. Lewat buku ini, Anda dapat menapaktilasi
perjuangan dua tokoh besar tersebut. Dari Dalai Lama, Anda bisa belajar tentang
kebijaksanaan hidup. Sedangkan dari Nelson Mandela, Anda akan termotivasi
oleh keberaniannya yang tak terpatahkan. Selamat membaca! Jadilah bijak dan
berani seperti mereka. Selling points: • Mengenal Sosok Dalai Lama • Dalai
Lama sebagai Pemimpin Spiritual • Inspirasi dari Dalai Lama • Kiprah dan
Perjuangan Nelson Mandela • Presiden Kulit Hitam Pertama, dll.
SCAREDY HORROR LOVER PENULIS: Ayu Imtyas Rusdiansyah Ukuran : 14 x
21 cm ISBN : 978-623-294-032-1 Terbit : Juli 2020 www.guepedia.com Sinopsis:
Halo, semua. Akhirnya penulis kembali lagi dengan karya penulis yang terbaru.
Kali ini penulis menghadirkan buku yang berisi cerita horror yang menyeramkan
namun sangatlah membuat takut untuk membaca yang dikemas dengan nuansa
gokil dan mengandung pelajaran moral kehidupan. Buku ini sangat cocok bagi
para pecinta cerita horror namun tidak ditingkat yang sangat menakutkan dan
cocok bagi penggemar horror pemula yang penasaran akan cerita horror. Buku
ini berjudul "SCAREDY HORROR LOVER" yang khusus dihadirkan kepada para
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pembaca yang membutuhkan buku misterius dibalut dengan horror dan komedi
namun penuh makna. Enjoy Reading... www.guepedia.com Email :
guepedia@gmail.com WA di 081287602508 Happy shopping & reading Enjoy
your day, guys
“Bangsa yang kuat dimulai dari hadirnya individu-individu yang memiliki nilai
yang kuat. Buku ini adalah aplikasi nyata dari seManga, Manhua & Manhwat
Revolusi Mental, agar Indonesia kembali pada nilai-nilai terbaiknya.” - Srie
Agustina Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Republik Indonesia
Sebuah panduan praktis bagi manusia Indonesia yang mau mencapai nilai
kehidupan terbaiknya. Sarat dengan berbagai contoh konkret, cerita inspiratif dan
kutipan-kutipan yang sangat bermanfaat bagi kita yang ingin mencapai
kesuksesan besar di masa depan. Saran saya, Anda baca secara pelan, teliti,
berulang, dan praktikkan agar memperoleh manfaat optimal. Selamat Bang
Wirzal atas terbit karya terbaiknya!” - Ir. Thomas Sugiarto, CFP®, AEPP® CEO &
Pemilik enTRpreneur$, Thomas Mitra Property & SmartHappyKids “Nilai seorang
manusia ditentukan dari seberapa besar manfaatnya bagi orang lain. Buku ini
mengajarkan kepada kita semua bahwa hidup itu sejatinya untuk memberi
manfaat sebanyak-banyaknya, bukan hanya menerima. Buku yang renyah,
ringan dan penuh arti. Read it, enjoy, and do what it says!” - Muhammad Assad
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Pengusaha, Penulis, Pembicara
Ternyata begitu banyak pasangan suami istri di berbagai belahan dunia yang
pada awalnya sangat romantis, tetapi seiring waktu berubah menjadi semakin
hambar, bahkan ada yang sampai pada tahap lebih baik cerai. Sebuah survei di
negara Barat menunjukkan bahwa di zaman sekarang, sekitar 40% dari
pernikahan pertama berakhir dengan penceraian. Begitu banyak orang yang
setelah bercerai, pada akhirnya menemukan kebahagiaan sejati dalam
pernikahan berikutnya. Tugas Anda adalah mewujudkan kebahagiaan dan
mempertahankan keromantisan dalam kehidupan pernikahan Anda sekarang ini.
Lalu bagaimana caranya? Bagaimana Mengubah Suami/Istri Anda Menjadi Lebih
Romantis Edisi Revisi 2020 ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia
juga dalam versi cetak
Presiden Jokowi sangat sering menyebut ekonomi kreatif dalam berbagai kesempatan.
Presiden begitu yakinnya bahwa dengan mengembangkan ekonomi kreatif Indonesia akan
mampu bersaing di dunia internasional. Indonesia memiliki kekayaan seni, budaya maupun
sumber daya manusia untuk mengembangkan ekonomi kreatif. Keyakinan Presiden Jokowi
barangkali cukup beralasan mengingat Amerika Serikat pada 1997 menghasilkan produkproduk Hak Kekayaan Intelektual (HKI) senilai 414 miliar dolar yang menjadikan HKI sebagai
barang ekspor impor nomor satu Amerika Serikat. Siapa saja dan apa yang dikerjakan oleh
para pelaku ekonomi kreatif? Sebagian besar ada di dalam buku Pahlawan Ekonomi Kreatif
Page 6/25

Acces PDF Si Cacing Dan Kotoran Kesayangannya 2 Ajahn Brahm
ini. Mungkin Anda salah satunya?
Your Happiness Is... Kebahagiaan. Satu kata yang mulai langka terdengar ketika sebagian
besar dari kita sibuk untuk mencapai impian masing-masing. Seringkali membandingkan diri
dengan orang lain untuk bersaing menjadi yang terdepan dan terbaik dalam berbagai bidang.
Hal-hal inilah yang bisa menjadi cermin bahwa kita sebenarnya sudah terlampau sering
melihat ”ke luar” diri, dan hampir tidak memiliki waktu untuk melihat ”ke dalam” diri. Buku Your
Happiness Is ini hadir di tengah begitu banyaknya orang yang “lupa” akan adanya keindahaan
di “dalam” diri masing-masing. Satu-satunya buku yang merangkum ide dan pandangan dari
tiga orang penulis sekaligus, sehingga pembaca bisa memiliki sudut pandang yang lebih luas
dan variatif. disajikan melalui 20 catatan yang ditulis dengan bahasa sederhana. Terkadang
juga diselipkan humor. dirangkaikan dengan cerita-cerita agar semakin mudah dipahami.
dilengkapi dengan tabel-tabel dan kotak perasaan untuk memudahkan pembaca mengenali
emosi diri masing-masing. Setiap catatan yang tersaji di dalam buku ini bisa dibaca berurutan,
bisa juga tidak. namun, bukan berarti antarcatatan tidak saling berhubungan dan melengkapi
satu sama lain. Selamat “menikmati” buku sederhana ini, semoga kita semua semakin
menyadari arti pentingnya kebahagiaan diri, dan semakin mengimani bahwa semua rasa cinta
yang hadir kepada kita dalam hidup ini berawal dari kecintaan kita kepada diri kita sendiri.
Salam Bahagia.
Saya sangat terinspirasi dengan perjuangan Ry Kusumaningtyas dalam mengatasi rasa sakit
dan penghakiman dari orang-orang di sekelilingnya. Buku ini mencoba menjelaskan tentang
bipolar disorder dari kacamata penderiatanya. Semoga tanpa disadari menimpa orang-orang
di sekeliling kita." --- dr. Wahyudi, M.Sc., SpKJ Psikiater dan Kapala RS Lanud Ranai Natuna
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"Saya mengenal Ibu Ry sebagai pribadi yang tangguh dan optimis. Membaca kisah hidupnya
mengingatkan kita pada makna bersyukur, memaknai hidup dengan lebih baik, dan beriman
kepada Sang Pencipta." --- Oktiawan Setyabudi Ketua Yayasan Cinta Indonesia Mandiri
"Betapa pedih dan beratnya menanggung beban derita jiwa. Aku harus menanggung
pandangan negatif dari lengkunganku, baik tetangga maupun rekan kantor. Rasa sakit ini
membawaku ke tepi jurang kehancuran. Aku harus menelan cacian, sumpah serapah, rasa
takut, luka, kehilangan, putus asa, kecewa, dan semua rasa terburuk yang bisa di rasakan hati
manusia." Memoar Ry Kusumaningtyas, penulis sekaligus penderita bipolasr disorder, ini
menginspirasi tentang arti "perjuangan yang tidak kenal menyerah". Bagaimana kita membuat
setiap detik dan menit menjadi berharga. Bagaimana kita tak henti-hentinya bersyukur pada
indahnya keabadian hidup. Buku terbitan GalangPress (Galangpress Group).
Manusia modern yang hidupnya berorientasi pada kesenangan, kekayaan, ketenaran, dan
kekuasaan telah memberikan stempel bahwa sakit dan penderitaan adalah musuh. Ketika
sakit dan menderita, mereka mencari solusi dan menggantungkan diri kepada pihak lain
(dokter, psikolog, rohaniawan, dsb.), bukan mengandalkan kekuatan yang bersumber dari
dalam diri sendiri. Barangkali kita lupa atau tidak mengetahui bahwa sakit dan penderitaan
sejatinya merupakan sistem alarm atau pemberi informasi balik dan menjadi cermin diri bahwa
kita masih lemah. Entah itu lemah dalam daya tahan fisik dan mental, cara berpikir, cara
menilai, cara merasa, keyakinan, kebiasaan, dan karakter kita. Segala upaya untuk mematikan
rasa sakit dan penderitaan begitu saja tanpa kita berusaha menggali makna di baliknya sama
halnya dengan menyianyiakan sebuah pelajaran kehidupan. Seorang Guru Bijak mengatakan,
ÒSetiap peristiwa menyakitkan mengandung benih pertumbuhan dan pembebasan.Ó Ada
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begitu banyak kesulitan dan penderitaan yang berada di luar kendali kita (misalnya bencana,
penyakit, kehilangan, dsb.), tetapi kita patut bersyukur bahwa para tokoh kehidupan telah
mengajarkan bagaimana cara memenangkannya. Victor Frankl, psikiater yang lolos dari kamp
konsentrasi Auschwitz, mengatakan, ÒKemenangan hanya akan datang pada mereka yang
tahu bagaimana cara menderita.Ó Bagaimana memenangkannya? Jawabannya adalah
dengan membaca buku ini.
??????????1953?8??????1954?1?1?????????????? ????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????……
Dengan Emotional Freedom Techniques (EFT) yang mudah dan sederhana, Anda akan
dibimbing untuk melepaskan masalah, menguapkan emosi, menerima kenyataan,
mengikhlaskan, memaafkan, serta melakukan pengendalian diri terhadap masalah-masalah
baru yang mungkin muncul di masa mendatang.
Perpisahan memang menyakitkan. Apalagi berpisah dengan orang yang paling kau cintai.
Tingginya pengharapan terhadap orang yang kau cintai, turut memperdalam kedukaan ketika
dia menghilang dari kehidupanmu. Karena selalu ingin menggenggam, mendekap, dan
bermesraan dengan sosok yang dicintai, maka saat badai perpisahan menerjang, manusia
terlontar dalam putus asa. Buku ini mengubah dengan sebuah perspektif bahwa perpisahan
bukan akhir dari kehidupan, bahkan itulah jalan awal menggapai puncak cinta yang
melezatkan jiwa, memuaskan batin, dan mengharukan hati. Bertaburan cerita di buku ini yang
mengisahkan betapa banyak orang mendulang keajaiban setelah sanggup merelakan sosok
yang dicintai. Bertopang pada keyakinan yang kukuh, ketika merelakan yang baik hilang dari
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kehidupan, sebentar lagi yang terbaik akan mendatangi dengan cara mengagumkan.
Hadiahkan kekasih yang hilang pada Allah dengan jiwa ridha, tunggulah Allah akan
mendatangkan hadiah yang bikin jiwamu merayakan bahagia. Buku ini menuntun Anda
bagaimana menerima, menyembuhkan luka, memaafkan, melepaskan, dan menunggu
keajaiban bergulir dari Allah Swt yang bisa mengolah air mata kesedihanmu menjadi air mata
penuh haru dan gembira.
Perantara Utama Ekspansi Penulis : Muhammad Luthfi Arrohman Ukuran : 14 x 21 cm Terbit :
April 2021 www.guepedia.com Sinopsis : Perantara, Utama, dan Ekspansi (Pengembangan)
merupakan tingkatan dalam pembuatan indikator pencapaian kompetensi. Istilah ini takkan
asing di telinga para pendidik maupun calon pendidik. Perantara menggambarkan pencapaian
di bawah standar. Utama, menggambarkan pencapaian sesuai standar, dan Ekspansi
menggambarkan pencapaian melebihi yang distandarkan. Sesuai dengan isi buku ini, para
pendidik akan diminta memilih sampai di level mana mengabdikan dan mengoptimalkan diri
dalam profesi yang begitu mulia ini. Di bawah standar, sesuai standar, atau bahkan melebihi
standar? Buku ini berisi kumpulan tulisan gagasan untuk dunia pendidikan yang akan
mengantarkan Anda pada level optimal, yakni ekspansi. Mengubah potensi-potensi dunia
pendidikan yang mungkin tak banyak disadari menjadi sebuah prestasi. Prestasi dalam
tingkatan standar yakni menjadi pribadi yang lebih baik dibanding hari sebelumnya. Atau
bahkan menjadi sebuah prestasi yang sebenarnya. Prestasi dengan pengakuan seperti
piagam, trophy, dan penghargaan lain. Hal itu takkan menjadi sesuatu yang sulit untuk dicapai.
Tak hanya mengantarkan guru berprestasi, tetapi juga mengoptimalkan potensi peserta didik
menjadi lebih baik. Dimulai dari menjadi guru yang peka, menekankan karakter, hingga
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menekankan pentingnya tiap kompetensi dalam pembelajaran. Semua akan dikupas tuntas
dalam buku ini. www.guepedia.com Email : guepedia@gmail.com WA di 081287602508
Happy shopping & reading Enjoy your day, guys

Apakah Anda merasa lelah dan tidak bergairah? Apakah emosi Anda meluap-luap dan
sangat gampang sekali marah? Apakah Anda merasa takut menghadapi masa depan
Anda yang misterius itu? Apakah Anda termasuk tipe orang yang berpikiran terbuka?
Apakah Anda sering berpikir Andalah yang paling benar sehingga menyalah-nyalahkan
orang lain? Sejujurnya semua pertanyaan di atas bermuara ke satu hal, yakni
bagaimana Anda melatih emosi Anda. Seni menerima diri apa adanya adalah sebuah
sikap mindfulness. Tidak menjadikan hidup Anda menjadi serba lamban, namun
banyak hal yang dapat dirasakan dengan mencoba gaya hidup mindful ini. Sampaisampai perusahaan sekelas Google dan perusahaan-perusahaan lainnya di Silicon
Valley mewajibkan karyawannya untuk mengikuti kelas mindfulness wajib.
"""Theodore Permadi Rachmat adalah seorang pembelajar sejati. Sepanjang
perjalanan hidupnya, ia selalu berupaya mencerap pengetahuan yang bisa ia dapatkan
dari berbagai bacaan maupun pengalaman profesionalnya sebagai karyawan, CEO,
dan pemilik perusahaan. Baginya, dua sumber pembelajaran ini sama pentingnya.
Buku ini adalah dialog antara konsep dan praktek manajemen T. P. Rachmat:
bagaimana memulai, mengelola, membesarkan, dan menjaga keberlangsungan
sebuah bisnis agar pada gilirannya bisa memberikan kontribusi nyata kepada bangsa
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dan negara. Buku ini juga dilengkapi dengan kisah-kisah pembelajaran personal yang
belum pernah muncul, termasuk pengakuan tentang kepahitan dan kegagalan yang
dialaminya, dan bagaimana ia menyikapinya. Kalau jatuh sepuluh kali, bangunlah
sebelas kali, begitulah ajakannya. Mengapa pula T. P. Rachmat lebih senang menjadi
sungai ketimbang empang? Temukan jawabannya di buku ini, dokumentasi terlengkap
tentang pengalaman, pemikiran, dan pembelajaran T. P. Rachmat."""
Ketika Allah kita tinggalkan, ketika kehadiarannya kita tiadakan, sesungguhnya Allah
tidak akan kesepian sekalipun kita lupa mengunjungi rumah-Nya. Allah tidak akan
kesepian sekalipun kita lupa memenuhi panggilan-Nya. Allah tidak akan kesepian
sekalipun kita lupa membaca, tak mendengar surat-surat cinta dari-Nya. Kitalah yang
akan kesepian karena tak melibatkan Allah pada setiap detik hidup kita dan napas kita.
Kitalah yang akan kesepian karena tak tahu harus bersandar pada siapa dan dengan
siapa harus kita lewati masa-masa sulit. Ah, sepinya jika Allah kita tinggalkan. Kitalah
yang akan kesepian karena tak tahu ke mana kaki harus berlari, siapa yang akan
menggenggam tangan kita ketika terjatuh. Tahukah kita bahwa Allah sering sekali
menyapa kita, memanggil kita lima kali sehari dan kita pura-pura tuli?
Si cacing dan kotoran kesayangannya108 cerita pembuka pintu hatiBerpikir Positif &
Berjiwa Besar:101 Langkah Menjadi Pribadi Positif yang Disukai Semua OrangYopi
Jalu PaksiMedia Pressindo
Buku sederhana ini menyajikan hal-hal yang membuat pribadi hebat itu bisa menjadi
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lemah, jika kita tidak menyadarinya. Namun, sebelum pribadi hebat kita menjadi lemah,
kita sudah mengetahuinya apa saja hal-hal itu. Kecerdasan serta kerendahan hati yang
kita miliki dapat makin memperkuat pribadi kita dan lebih mudah meraih kesuksesan.
Ini karena kita bisa menyiasati atau merespons banyak hal yang membuat kita lemah.
Kita dapat mengubahnya menjadi inspirasi dan motivasi untuk sukses. Buku ini adalah
buku yang sangat sederhana. Menyajikan banyak hal dengan bahasa yang mudah
dipahami, sehingga kita bisa memaknainya dengan lebih mudah dan terbuka. Buku ini
juga mengajak kita untuk melihat ke dalam diri dan menggali semua potensi yang kita
miliki. Kita dapat memanfaatkan potensi tersebut untuk memetik kesuksesan, dari
sudut pandang yang sering kali berbeda dari kebanyakan orang. Di sinilah pentingnya
kita mengolah diri, mengembangkan diri dengan lebih cerdas, dan tidak tergantung
pada orang lain untuk meraih kesuksesan.
Sumber derita dan bahagia sesungguhnya hanya ada dalam pikiran kita Peristiwa
dalam hidup akan terus silih berganti, seperti kebahagiaan-kekecewaan, kesulitankemudahan, kesenangan- kesedihan, dan harapan-putus asa. Namun, Tuhan
mengajari kita untuk tidak berlebihan saat mengalami peristiwa itu, baik manis maupun
pahit. Saat senang tidak terbuai, saat sedih tidak tenggelam. Buku ini hadir untuk
memberi sudut pandang bijak agar kita tetap tegar di kala sedih dan bahagia di kala
derita. Ada kisah-kisah dan pesan sederhana di dalamnya yang bisa kita jadikan
pelajaran dan tempat becermin. ”Kunci kebahagiaan adalah memilih pikiran. Ada tujuh
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pikiran yang perlu terus-menerus kita ciptakan dalam diri kita, salah satunya cinta.
Inilah yang disampaikan Iqbal dalam buku ini. Dengan cinta, segalanya menjadi indah.”
—Arvan Pradiansyah, penulis bestseller e 7 Laws of Happiness dan narasumber talk
show Happiness di SmartFM Network “Topik besar dan fundamental yang
memengaruhi banyak orang yang ditulis dalam bahasa yang bernas, tegas, serta tanpa
kesan menggurui. Pendekatannya multidimensi dan dalam, disampaikan dengan
bahasa yang praktis”. —Hendrik Lim, praktisi bisnis, penulis Business Owner Mentality
(BOM)
??????????????????????,??????,?????????????????????????????????????????????,?
????????????????
??????30?,??????????????????‘??’???????‘????’???
ORANG PEMALAS tak akan pernah selesai membaca buku ini. Menyelesaikan lembar
pengantar pun tidak. Karena prinsip seorang pemalas: “Jika bisa dilakukan besok, mengapa
harus dilakukan hari ini?” Saat memiliki pekerjaan yang harus diselesaikan, seorang pemalas
selalu mencari alasan untuk menundanya. “Besok aja, ya? Hari ini aku lelah...” Begitu alasan
yang sering kita dengar dari mereka. Memangnya salah ya, jadi orang pemalas? Ngga salah
sih. Kalo ternyata kalian hanya ingin menghabiskan hidup dengan sia-sia. Tanpa memberikan
manfaat kepada orang lain. Ya udah, silakan bermalas-malasan. Tapi ingat, kelak kita akan
dimintai pertanggungjawaban atas apa saja yang sudah kita lakukan di dunia ini. Untuk apa
harta dan usia kita gunakan. Semuanya akan dihisab oleh Allah Azza wa Jalla. Orang yang
banyak melakukan kebaikan, akan mendapatkan balasan yang baik pula. Sebaliknya, orang
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yang membuang waktu hidupnya dengan percuma, pastinya juga akan menerima hukuman
dong... Rasulullah shallallahu’alaihi wasallam bersabda, “Sebaik-baik manusia adalah yang
paling bermanfaat bagi manusia.” (HR. Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqutni) Nah, kalo pengen
jadi orang baik, ya mulailah membuat manfaat untuk orang lain. Jangan hanya bermalasmalasan. Buku ini berisi 100 nasihat yang berkaitan dengan rasa malas. Tidak hanya berisi
penjelasan tentang apa rasa malas itu, tetapi juga dengan cara yang asyik akan memberikan
motivasi kepada segenap pembaca agar terus berupaya keluar dari jebakan rasa malas yang
pelan-pelan membunuh masa depan kita tanpa kita pernah sadari. Siapapun yang ingin
membangun kekebalan pada tubuhnya dari rasa malas, harus segera membaca buku ini dan
mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. InsyaAllah, setelah membaca dan merenungi
100 nasihat yang ada di buku ini, kita akan menjadi lebih bersemangat dalam mengisi hari-hari
kita dengan lebih bermanfaat. Bersemangat dalam ibadah... Bersemangat menuntut ilmu...
Bersemangat dalam berkarya... Dan pada akhirnya, bersemangat menjadi pemburu
kesuksesan dunia dan akhirat. Mulai hari ini! Bukan besok... Semoga bermanfaat! - Detail
Buku - JUDUL: 99+ Moslem Booster PENULIS: Malik Al Mughis ISBN: 978-623-91790-9-0
PENERBIT: PUSTAKA AL USWAH HALAMAN: 296 UKURAN: 14 X 20 PUSTAKAALUSWAH
BukuEdukasi.com Buku Edukasi BukuEdukasi
"""Bahagia memang sederhana. Simpel. Sementara jalan menuju sukses berliku, terjal, dan
memerihkan. Anehnya, keduanya ada dalam kehidupan yang harus kita jalankan. Dan
percayalah, bisa kita arungi dengan ringan dan riang begitu kita bersedia memelajari
kehidupan dengan hati ikhlas. Ya, dunia menyediakan banyak guru bijak. Alam pun
menjadikan dirinya sebagai teman setia yang memberikan panduan gratis. Masih kurang?
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Resapkan dan sedotlah energi berbagai kisah nyata yang mirip keseharian kita namun
diselesaikan dengan cara berbeda. Dan setelah itu keputusan ada di tangan kita masingmasing: mau tetap bertahan di zona nyaman seperti sekarang atau bersedia bertarung hingga
kita menjadi majikan damai, sehat, dan tentu saja bahagia!"""
Bagaimana rasanya patah hati? Setiap orang mungkin pernah mengalaminya, rasa sakit dan
kecewa sempat menjadi teman saat terluka. Namun buku ini menyajikan hal yang berbeda,
saat terluka buku ini menjadi teman sekaligus sebagai ramuan obat dengan dosis yang tepat,
menggali kekuatan dan hikmah dari ayat-ayat Al-Qurían, hadis, dan pengetahuan. Tak hanya
itu, buku ini juga berisi langkah-langkah untuk segera bangkit dan menemukan kembali
seManga, Manhua & Manhwat hidup yang sempat melemah. Sebab, ketika cinta harus pergi,
kita tetap harus bertahan dan membangun ribuan mimpi yang lain. Tulisan yang segar
mengalir, ditulis dengan gaya yang santai tapi penuh isi.... Baca deh, dan insya Allah
kecipratan segarnya :) Salut buat penulisnya dan selamat buat yang membaca... Irma Rahayu,
Soul Healer & founder of Emotional Healing Indonesia Buku yang sangat menyentuh. Ritme
susunan bahasanya lembut. Khas bahasa Ibu menasihati anaknya; kalem menyentuh hati, tapi
tegas, dan bernas! R.W. Dodo, CEO BiografiSukses Indonesia Courage is the power to let go
of the familiar Raymond Linquist. Melepaskan seseorang yang pernah begitu dekat dan
istimewa dalam hidup kita butuh keberanian! Berani menghadapi dan menjalani segala
ketaknyamanan, agar DIA mampukan kita menyemaikan keikhlasan dan ketenangan dalam
jiwa. Demikian pesan cinta yang dituliskan melalui sinergi dua jiwa indah, Elita dan Aida. Karya
yang lahir semata untuk mengalirkan kekuatan cinta-Nya. Dengan membacanya, kita diajak
untuk menempuh perjalanan mental yang ìpanjangî, dari pikiran ke hati, untuk membangun
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kesediaan dalam menerima dan memahami skenario cinta Ilahi sebagaimana dituliskan-Nya di
dalam Lauh Mahfuz. Sungguh Allah Maha digdaya atas semua kehendak-Nya. Selamat
membaca dan membangun keberanian! Ita D. Azly, Psikologi Keluarga dan Konsultan
AssobruYuiiinu Alakulli alamin. Sabar itu penolong segala pekerjaan. Tak ada yang basi dari
kata sabar karena setiap manusia pasti pernah berada pada ìLowest point in their life.
Subhanallah, buku ini sangat mewakili setiap insan yang berjiwa. Penulisnya mampu
menetralisir jalan keluar dengan sangat bijaksana. Saya sarankan membaca buku pelipur lara
ini. Hikmah setelah membaca adalah Dawuu Ghodoba Bissumut (Obatilah Marah dengan
Diam) Risma el Jundy, Novelis
????????????????????
???????? 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 self-confidence.But the students also have hope. ???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??……??????????“????”?????????????????????????????????????????????????????????“???
????????????????”
“Dalam buku ini, Sulaiman Budiman benar-benar berani menelanjangi dirinya sendiri dengan
kisah-kisah inspiratif yang sebagian besar merupakan pengalaman pribadinya, yang ia
tuangkan dengan penuh sentuhan emosi dan menggugah siapa saja yang membacanya. Saya
sangat merekomendasikan buku ini bagi para orang SALES yang perlu mengenali dirinya
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sendiri sebelum mengenali calon konsumennya.”
Dalam mempelajari sejarah gereja tidak semata-mata hanya menghafal tokoh dan tanggal
peristiwa, atau tempat di mana peristiwa itu terjadi. Inilah yang membuat sebagian orang
kurang tertarik dalam belajar sejarah, khususnya sejarah gereja. Akan tetapi tidak perlu putus
asa. dengan membaca buku ini, tentu Anda akan menikmati isi buku tersebut. Sejarah
memang tidak dapat diubah lagi, tapi dari sejarah itu bisa menjadi pembelajaran atau evaluasi
diri untuk lebih baik lagi. Itulah yang boleh saya sebutkan di sini dalam mempelajari sejarah
gereja. Bila melihat rentetan sejarah gereja, ada masa sulit, tekanan dan masa jaya pula.
Tidak selamanya suram dan dianiaya. Ada saatnya menuai dengan apa yang sudah ditabur.
Pada masa sesudah Yesus naik ke surga, para murid-murid Yesus dan pengikut Kristus,
banyak yang mengalami aniaya. Seolah-olah makin suram rasanya. Tidak ada kesempatan
untuk bernapas. Siksaan demi siksaan datang secara beruntun. Namun di situlah gereja
sebagai tubuh Kristus diuji. Ia bagaikan emas yang berada di perapian yang sangat panas.
Semakin dibakar justru terlihat sinar yang berkemilauan. Mengapa? Karena yang diuji itu
adalah emas murni.Jika jemaat Tuhan memiliki iman yang murni di hadapan Tuhan, maka
tidak takut dalam menghadapi berbagai tantangan dan rintangan. Ada ungkapan yang berkata,
“Semakin dibabat semakin merambat. Patah tumbuh hilang berganti. Mati satu tumbuh
seribu.” Jika slogan ini menjadi dasar bagi gereja, apapun yang terjadi pasti terus maju dan
melangkah dengan iman, yang akhirnya membawa kemenangan.
Bercerita dapat menjadi sarana untuk menyampaikan pesan moral yang berharga kepada
orang lain. Bahkan Tuhan Yesus pun sering menggunakan cerita atau perumpamaan dalam
menyampaikan ajaran-Nya. Siapa pun pasti suka mendengar cerita; apalagi cerita yang
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memberi inspirasi dan memotivasi. Kisah-kisah dalam buku ini bersifat santai sehingga Anda
tidak perlu mengernyitkan kening ketika membacanya. Anda dapat menikmatinya dengan
santai sekaligus mendapat pengajaran yang berharga untuk menjalani kehidupan. Kisah-kisah
dalam buku ini berasal dari pengalaman sehari-hari penulis dan tokoh terkenal. Jika kita
renungkan kembali, setiap kisah memiliki manfaat berharga bagi kehidupan kita. Kisah dalam
buku ini dapat Anda pakai sebagai bahan ilustrasi dalam berkhotbah atau berpidato, juga
untuk mengisi waktu senggang dengan produktif. Buku ini dapat digunakan oleh siapa saja.
Anda dapat memulai membaca dari bagian mana saja yang Anda sukai karena dari setiap
pesan yang disampaikan dapat berbeda. Selamat membaca dan mendapatkan inspirasi untuk
kehidupan Anda.

Yang menulis di buku ini belum tentu saya, sebab Rahwana tak mati-mati. Gunung
kembar Sondara-Sondari yang mengimpit Rahwana cuma mematikan tubuhnya
semata. Jiwa Rahwana terus hidup. Hidupnya menjadi gelembung-gelembung alias
jisim. Siapa pun bisa dihinggapi gelembung itu, tak terkecuali saya. Yang menulis di
buku ini barangkali gelembung-gelembung itu, jisim Rahwana kepadaku. Yang
menyampaikan buku ini kepadamu mungkin gelembung-gelembung Rahwana pada
penerbit, percetakan, distributor, toko buku, dan lain-lain, tak terkecuali tukang ojek
maupun sopir limousin yang mengantarmu ke toko buku maupun perpustakaan. Bila
gelembung-gelembung Rahwana itu tak ada padamu, kau akan menolak pergi ke toko
buku. Sekadar meminjam buku inike teman pun, kau tak akan berdaya bila gelembunggelembung Rahwana tak menjangkitimu. Kau pun tak akan nge-tweet dan sebagainya
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tentang buku ini. Bila gelembung-gelembung Rahwana tak menjangkitimu, adakah
alasan bagimu menggunakan seluruh media sosial dan getok tular buat menjalarkan
cinta via buku ini? Nasib. [Mizan, Bentang, Sujiwo Tejo, Wayang, Jawa, Rahwana,
Shinta, Cinta, Sastra, Dewasa, Indonesia] Spesial Bentang Sujiwo Tejo
Sinta berubah. Namanya jadi Janaki. Janaki pun berubah. Namanya jadi Waidehi. Tapi,
Rahwana tetap mencintainya. Rahwana tetapmenjunjungnya, menyembahnya.
Terhadap titisan Dewi Widowati itu ia tak menyembah nama. Rahwana menyembah
Zat melalui caranya sendiri. Persembahannya secara agama cinta .... Hmmm ....
Uhmmm ... Sebuah nama yang ada bukan karena dinamai. Sebuah nama yang ada
juga bukan karena menamai dirinya sendiri. Adakah itu? Ada. Rahwana yakin itu ada.
Dan ia sangat mencintainya. [Mizan, Bentang, Sujiwo Tejo, Wayang, Jawa, Rahwana,
Shinta, Cinta, Sastra] Spesial Bentang Sujiwo Tejo
BERPIKIR POSITIF DAN BESAR 101 Langkah Menjadi Pribadi Positif yang Disukai
Semua Orang Meraih Keberhasilan/Mengelola Pikiran/Percaya Diri/Mengelola
Kegagalan/Mengatasi Ketakutan/Mengasah Ketekunan/Pandai Bergaul/Peningkatan
Kualitas Diri Penulis: Yopi Jalu Paksi BERPIKIR POSITIF DAN BESAR 101 Langkah
Menjadi Pribadi Positif yang Disukai Semua Orang Meraih Keberhasilan/Mengelola
Pikiran/Percaya Diri/Mengelola Kegagalan/
Kehidupan kita seperti buku. Judul buku adalah nama kita. Daftar isi adalah perjalananperjalanan hidup penting yang kita lewati. Kata pengantar adalah perkenalan diri kita
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pertama kali kepada dunia. Halaman-halaman selanjutnya adalah catatan sehari-hari
dari kegiatan, usaha, kerja keras, kesuksesan, kegembiraan, kegagalan,
keputusasaan, juga tawa dan tangis. Hari demi hari, jam demi jam, bahkan terkadang
menit per menit, peristiwa hidup kita dicatat dalam buku tersebut. Saat sampai di
halaman terakhir, biarlah kita dapat menuliskan kata “tamat” dengan penuh syukur dan
senyum, karena sudah menjalani hidup dengan sepenuh-penuhnya dan juga
memenangi segenap pergulatan di dalamnya dengan sebaik-baiknya. Begitu pula,
orang-orang yang membacanya akan berkata bahwa ini adalah buku tentang
kehidupan seorang manusia yang luar biasa, penuh inspirasi, dan menghadirkan
perbedaan di muka bumi. Sebuah kehidupan yang hebat, an excellent life. Hingga saat
ini, Teddy telah menuliskan buku kehidupannya sepanjang 75 tahun. Ia berusaha
menuliskannya dengan lengkap, sekaligus “berbeda”. Jika Einstein mewariskan sifat
kecendekiaan karena ingin mengajak segenap umat manusia menguak rahasia alam;
Martin Luther King Jr. meninggalkan semangat pembebasan karena ingin membangun
struktur masyarakat yang lebih berkeadilan; Steve Jobs menciptakan teknologi digital
artistik karena ingin melihat anak manusia merasakan hidup yang lebih kreatif dan
penuh warna, maka Teddy ingin meninggalkan legacy berupa watak profesionalisme
dan entrepreneurship demi kemakmuran dan kesejahteraan bagi sebanyak- banyaknya
anak manusia, khususnya sesama warga Indonesia. Walaupun menyadari bahwa citacitanya tak akan pernah benar-benar tercapai, Teddy tetap berjalan, berkarya, dan
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terus menuliskan buku kehidupannya. Karena, an excellent life is a book of excellent
journey.
“Berkenalan dengan sahabat Khaliel adalah kebahagiaan tersendiri bagi saya. Kalau
seumpama ada yang bertanya tentang wujud dari kebahagiaan, maka dengan tanpa
ragu saya akan jawab, salah satunya adalah sahabat saya ini, Khaliel Anwar. Hanya
yang sudah bahagia bisa berbagi kebahagiaan. Dan, di buku terbaru beliau ini, Anda
akan dituntun untuk menyusuri jalan-jalan yang membahagiakan. Anda akan dipandu
bagaimana mengisi ruang di antara harapan dan kenyataan, sehingga Anda mewujud
‘sebagai bahagia itu sendiri.’” - Budi Al-Sunardi (Pegiat Online Marketing, Direktur
347 Network dan Ketua Asosiasi Asongan Online Indonesia) “Bahagia itu sederhana.
Bahagia itu ada dalam kerendahan hati, kepasrahan diri, ketabahan hati, memaafkan
diri, membersihkan hati, mensyukuri diri, merawat taman hati, dan rindu Ilahi. Demikian
papar sahabat Khaliel Anwar tentang rahasia bahagia dalam buku ke-5 ini.” - Prof. Dr.
H. Muhammad Chirzin (Guru Besar Tafsir Al-Qur’an UIN Sunan Kalijaga) “Bahagia itu
tidak mahal dan rumit. Bahagia begitu sederhana, tentu bukan untuk sembarang orang,
melainkan dia yang mau menyadari pentingnya tawaduk, makna kegagalan,
penyerahan diri, perawatan diri, dan pembersihan diri. Penulis ini menyarankan, untuk
meraih bahagia, kita harus memiliki keyakinan, cinta, rida, dan rasa syukur yang
melimpah. Maka jangan lewatkan buku ini. Nikmati dan petik hikmahnya.” - Much.
Khoiri (Dosen Unesa dan Penulis 29 buku)
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????????? ?????????????????????????????????? ?????Time???
?????????????????????? Cecilia Ahern???????,?????? ???????????????????? James
McBride??????The Color of Water???
??????????????????????????????????????????? ???????People?
??????????????????? ????????Los Angeles Times?
Perjuangan Gadis Desa dalam Mewujudkan Mimpinya menjadi Hammalatul Qur’an
nan Doktor PENULIS: Siti Mukaromah Ukuran : 14 x 21 cm ISBN : 978-623-283-223-7
Terbit : Juni 2020 www.guepedia.com Sinopsis: Tantangan dna rintangan dalam hidup
akan selalu ada. Begitupun dengan yang dialami oleh Anna Althafunnisa' dalam
mewujudkan mimpi besarnya. Akankah Anna dapat melewati semua tantangan dan
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rintangan yang Allah beri? Bagaimanakah kunci Anna melewati itu semua? Dan apa
sajakah tantangan dan rintangan yang menghadang Anna? Buku ini akan menelisik
mengenai Perjuangan Gadis Desa dalam Mewujudkan Mimpinya menjadi Hammalatul
Qur'an nan doktor. Semoga hadirnya buku ini dapat memberikan sepercik inspirasi dan
motivasi untuk menjadi perempuan yang tangguh, kuat, cerdas dan trengginas dalam
melewati setiap lika liku dalam hidup. www.guepedia.com Email : guepedia@gmail.com
WA di 081287602508 Happy shopping & reading Enjoy your day, guys
Membangkitkan Energi Sabar Penulis : A. Nafis Atoillah Ukuran : 14 x 21 cm ISBN :
978-623-5541-93-8 Terbit : Oktober 2021 www.guepedia.com Sinopsis : Dalam AlQuran, Allah menyebut diri-Nya selalu bersama dengan orang-orang yang sabar.
Pernyataan tersebut menunjukkan kedekatan dan keberpihakan Tuhan dengan orangorang yang sabar. Orang yang sabar adalah orang-orang pilihan. Dalam kenyataannya,
sabar menjadi sumber utama segala kesuksesan hidup. Hampir tak ada sejarah
kesuksesan yang tanpa kesabaran. Hanya saja kesabaran kadang disalah artikan
sebagai sikap negatif. Sabar disalah mengerti sebagai sikap malas, suka bertopang
dagu, dan perilaku minor lainnya. Buku ini mencoba menambah contoh betapa sabar
sebenarnya berbeda dengan segala asumsi buruk yang dituduhkan padanya. Sabar
adalah energi dahsyat yang jika dibangunkan, dikelola dengan baik akan menjelma
menjadi kekuatan yang ampuh. Sejarah telah membuktikannya. www.guepedia.com
Email : guepedia@gmail.com WA di 081287602508 Happy shopping & reading Enjoy
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your day, guys
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