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Thank you for downloading 13 Wasiat Terlarang
Dahsyat Dengan Otak Kanan Ippho Santosa. Maybe
you have knowledge that, people have search numerous
times for their chosen novels like this 13 Wasiat Terlarang
Dahsyat Dengan Otak Kanan Ippho Santosa, but end up in
infectious downloads.
Rather than reading a good book with a cup of coffee in
the afternoon, instead they are facing with some infectious
bugs inside their laptop.
13 Wasiat Terlarang Dahsyat Dengan Otak Kanan Ippho
Santosa is available in our book collection an online
access to it is set as public so you can download it
instantly.
Our books collection spans in multiple countries, allowing
you to get the most less latency time to download any of
our books like this one.

Kindly say, the 13 Wasiat Terlarang Dahsyat Dengan
Otak Kanan Ippho Santosa is universally compatible with
any devices to read

Keajaiban Pijat Bayi & Balita Jan 29 2020
Dahsyatnya Hypnoparenting May 03 2020
Mindset Sukses Agen Asuransi Jul 25 2019 "Anda
masih mencari-cari peluang bisnis dengan penghasilan
tinggi? Jika Anda menyukai tantangan, tidak canggung
bergaul dengan berbagai kalangan, biasa bekerja keras
dan bekerja cerdas, jadilah agen asuransi! Tidak perlu
ragu dan takut gagal. Apa yang perlu Anda siapkan adalah
kesediaan untuk mau belajar terus menerus. Ingat, seorang
agen asuransi bukan karyawan biasa yang bekerja dengan
imbalan gaji rutin. Agen asuransi merancang sendiri
pendapatannya berdasarkan prestasi yang dicapainya.
Melalui buku ini Anda diajak untuk: + Menemukan
rahasia besar tentang jalan kesuksesan yang berbasis pada
mindset. + Memberdayakan diri agar lebih tangguh dan
produktif melalui pengembangan keterampilan praktis. +
Menyiapkan mental, khususnya para agen, agar mampu
mengatasi kesulitan, hambatan, dan tantangan. +
Memahami strategi alternatif agen asuransi agar dapat
menjadi sukses, kaya, dan terpuji melalui produktivitas
penjualan asuransi. Ditulis oleh seorang Ahli Asuransi
Indonesia bidang Jiwa (AAIJ) dan anggota AAMAI
(Asosiasi Ahli Manajemen Asuransi Indonesia), buku ini

hadir di tengah Anda sebagai suatu 'panduan praktis'
dalam meningkatkan produktivitas dan keahlian dalam
penjualan asuransi. Dengan buku ini pula, tanpa
menunggu program pelatihan dari perusahaan, Anda bisa
bertumbuh secara profesional, bekerja lebih mandiri dan
lebih cepat meraih impian. Bacalah dan buktikan"
Marketing is Bullshit ... May 27 2022 Tanpa Kreativitas
dan Otak Kanan, semua upaya pemasaran tinggal katakata, cuma omong kosong, begitu kata penulis.
Sebenarnya, itulah yang menjadi poin buku ini,
menantang para pebisnis untuk bangun dari kemapanan
dan kenyamanan berbisnis dengan cara biasa. Judulnya
yang sangat memprovokasi membuat sulit bagi kita untuk
tidak penasaran dengan apa yang ingin disampaikan Ippho
Santosa dalam buku ini. Ippho menantang sekaligus
menjawab omong kosong ini: Bullshit #1 Hoki itu
Kebetulan Bullshit #2 Terobosan adalah Pemborosan
Bullshit#3 Terobosan Bukan Keharusan Bullshit#4
Diferensiasi Sukar untuk Dikreasi Bullshit#5 Kegigihan
adalah Segala-galanya Bullshit#6 Perlu Metode untuk
Hasilkan Ide Bullshit #7 Segala Sesuatu Serba Terbatas
Bullshit#8 Laba adalah Raja So, cari tahu dan buktikan
apakah benar semua ini memang omong kosong dan
bagaimana sih yang seharusnya kita lakukan.
Begini harusnya bisnis! Jul 29 2022 Business strategies
of successful businessmen and corporates in Indonesia.
The Perfect Muslimah Dec 10 2020 The Perfect
Muslimah. Indah akhlaknya, teduh parasnya, brilian

otaknya, mantap ilmu agamanya, luas pergaulannya,
dahsyat prestasinya, hebat kontribusinya. Auratnya
terjaga, pergaulannya terjaga, perilakunya terjaga.
Matanya berkilau oleh air mata takwa, bibirnya basah
dengan untaian petuah, rambutnya tertutup oleh juluran
jilbabnya. Bicaranya dakwah, pendengarannya tilawah,
geraknya jihad fii sabilillah. Hatinya penuh zikir, otaknya
penuh pikir, dipercantik oleh terjaganya lahir. The Perfect
Muslimah. Kaulah gemintang yang menghias langit yang
pekat. Kaulah rembulan yang cahayanya teduh tak
memanaskan. Kaulah bidadari bumi yang kelak jadi
bidadari yang tercantik di surga. • Kisah tentang seorang
mahasiswi yang ingin hidup mandiri sehingga menolak
uang beasiswa untuk kuliahnya. • Rahasia seorang
muslimah yang tiap semester selalu meraih indeks prestasi
tertinggi di kampusnya, berhasil kuliah di luar negeri, dan
kini menjadi dosen di sebuah perguruan tinggi favorit. •
Kisah seorang mahasiswi yang otaknya makin brilian saat
memutuskan menjadi hafidzah (penghafal Qur'an). •
Perjalanan hidup gadis yang ingin sekali menikah tetapi
Tuhan tak jua mengabulkan pintanya. Ia baru menemukan
jodoh terbaiknya saat melaksanakan petuah seorang bijak.
• Muslimah yang dulunya bingung antara pilihan karier
yang cerah dan menjadi ibu rumah tangga yang hebat. •
Kisah seorang gadis remaja yang meraih nilai UAN
tertinggi tingkat nasional usai merutinkan tahajud,
sedekah, dan doa orangtua. Temukan kisah-kisah
inspiratif lainnya dalam buku ini.

21st Century Innovation in Music Education Dec 22
2021 Music is an expression of feelings of the soul
conveyed through the medium of sound. But not all
sounds are music. It might be said that only an organised
sound or series of sounds can be called music. Thus,
music is connected to the eternal and constant flow and
order of the universe, to the laws and rhythms of nature. It
can also be said that musical order is comparable to the
natural order of the universe. There are laws of a certain
nature in the natural sciences and likewise in music there
are structures and procedures, or even rules, that should
be followed to produce beautiful music. The International
Conference "Innovations for 21st Century Music
Education and Research" provided a timely opportunity to
take stock of the latest developments in music education
and brought together educators, researchers and members
of the broader community in a welcoming forum in which
they were able to express theoretical and practical views,
concepts, research results and principles to help support
the further development of music education.
Berkotbah Dengan Bercerita Aug 18 2021 Buku ini
berusaha menolong para Pendeta dan anggota Jemaat
yang memiliki semangat dan keinginan untuk
mengabarkan Injil melalui berkhotbah. Mereka akan
mendapatkan kemudahan dengan mempelajari teori
sederhana cara berkhotbah dan contoh-contoh khotbah
yang dapat dibawakan untuk menyampaikan berita Injil
dimanapun mereka berada, dengan siapapun, dan

kapanpun. Berikut sistematis setiap babnya: Bab 1. Teori
Berkhotbah Bab 2. Wanita Istimewa yang Memiliki
Masalah Bab 3. Jangan Andalkan Pikiranmu Bab 4. Kisah
Kasih Via Dolorosa Bab 5. Titik Nol Bab 6. Rumus
Bahagia Bab 7. Rumahku Istanaku Bab 8. Dibangkitkan
untuk Berbuat Baik Bab 9. Setiap Orang Dapat Terbang
Bab 10. Hari Pertama Di Surga Bab 11. Kedua Pohon
Zaitun dan Kedua Kaki Dian Bab 12. Hati-hati Low Bat.
Bab 13. Aku Jauh, Engkau Dekat Bab 14. Four Days Late
Buku ini sangat bermanfaat sebagai bahan untuk
berkhotbah, materi pelajaran atau bahan bacaan bagi
pendeta, penginjil, tua-tua jemaat, mahasiswa, dan
pembaca lainnya.
SQ for Kids Jun 27 2022 Semua orangtua mendambakan
anaknya tumbuh cerdas dan meraih kesuksesan hidup.
Mereka tidak segan-segan mengeluarkan banyak uang
untuk memasukkan anak-anak mereka ke sekolah favorit,
membiayai berbagai les, dan mengirim ke universitas
ternama. Namun, itu semua tidak cukup. Tantangan masa
kini tidak lagi bisa dihadapi hanya dengan skill intelektual
(IQ). Dunia semakin kompleks dan menuntut kearifan,
bukan sekadar intelektualitas. Oleh karena itulah semakin
banyak pendidik yang mengakui pentingnya kecerdasan
emosi (EQ) dan kecerdasan spiritual (SQ). Buku ini
menjelaskan konsep SQ dan menunjukkan peran
pentingnya dalam kehidupan dan perkembangan jatidiri
anak. Disertakan pula pengetahuan-pengetahuan praktis
yang dapat segera Anda aplikasikan, seperti: ?Dasar-

Dasar Mendidik dengan Berbasiskan Spiritual Intelligence
?Kiat-Kiat Mengembangkan SQ Anak ?Peran Penting
Self-Esteem (Harga Diri) dalam Perkembangan Anak
?Peran Orangtua dalam Mengubah Self-Esteem ?Melatih
Kecerdasan Spiritual dengan Imajinasi ?Disharmoni
Keluarga dan Dampaknya terhadap Pribadi Anak
?Strategi Komunikasi dalam Keluarga Ditulis dengan
bahasa yang lugas dan akrab, buku ini tidak boleh
dilewatkan para orangtua, guru, aktivis pendidikan, dan
semua orang yang peduli akan generasi masa depan kita.
[Mizan, Pustaka, Anak, Psikologi, Indonesia, Motivasi]
Definite Success With Brain Management Apr 13 2021
Apakah minat, pekerjaan, dan karier Anda sudah sesuai
dengan potensi terbesar diri Anda? Jika belum, berarti
Anda belum mendapatkan kesuksesan maksimal. Tapi,
jika Anda merasa sudah cukup sukses, sebenarnya Anda
bisa jauh lebih sukses lagi apabila minat, pekerjaan, dan
karier Anda sudah selaras dengan manajemen BUKU
MANUAL OTAK Anda. Pertanyaannya sekarang:
TAHUKAH ANDA BUKU MANUAL OTAK ANDA?
Jika belum, buku ini akan menjadi panduan wajib bagi
Anda yang ingin mengoptimalkan potensi terbesar untuk
mencapai Kepastian Kesuksesan (Definite Success).
Setiap orang mempunyai buku manual otak yang berbedabeda, dan cenderung berpikir, bertindak, berkomunikasi,
mengambil keputusan, serta merintis karier dan
pekerjaannya sesuai buku manual otaknya. Dan tahukah
Anda... - Apakah belahan otak kiri atau otak kanan yang

dominan Anda gunakan dalam hidup ini? - Apakah gaya
belajar Anda yang paling optimal? - Apakah Anda tahu
kecerdasan dominan Anda? - Bagaimanakah
kecenderungan Anda berkomunikasi dengan orang lain?
Penguasaan buku manual otak dan BRAIN
MANAGEMENT Anda dan orang lain akan membuat
kehidupan Anda berubah ke arah yang sesuai dengan
potensi terbesar diri Anda, dan Kepastian Kesuksesan
akan dapat Anda raih segera! Make the Most of Your
Brain! Buku ini akan memberikan panduan praktis dari
sisi dan cara yang berbeda, yaitu berupa panduan wajib
buku manual otak kepada para `pengguna otak` dalam
merancang dan mengembangkan karier pekerjaan, bisnis,
dan kehidupan, atau dengan kata lain Managing Your
Life!
The inspiration of learning Mar 13 2021 Penulis : Peter
garlans sina Hal : 388 ISBN : 978-602-6319-15-9
Sinopsis : Buku ini berisi mutiara-mutiara hasil refleksi
penulis untuk memaknai arti dari belajar yang
memanusiakan manusia serta belajar dari berbagai
aplikasi keseharian belajar yang penulis lakukan. Oleh
karena itu, buku ini terdiri dari berbagai artikel-artikel
singkat yang mencerminkan akan esensi atau hakikat dari
belajar. Karena menurut penulis bahwa esensi dari belajar
saat ini mulai dipinggirkan demi pencapaian sementara.
Pencapaian sementara yang membuat arti pembelajaran
memudar atau hanya sekedar mengejar gelar belaka tanpa
berusaha melakoniya dalam keseharian. Melalui tulisan-

tulisan singkat yang diracik sedemikian rupa menjadi satu
keutuhan dalam buku ini ditujukan untuk mengerti bahwa
menjadi manusia pembelajar membutuhkan pengorbanan
dan keberanian untuk mengkritik diri. Bermodalkan hal
itulah akan membawa perubahan paradigma bahwa
belajar merupakan kewajiban moral yang perlu dilakukan
manusia secara sadar. Walaupun dalam prosesnya berawal
dari ketidaksadaran namun tetap berakhir pada kesadaran.
Ibarat air yang mengalir dari ketinggian menuju tempat
rendah dan tempat dilaluinya juga akan mendapatkan
nutrisi segar sebagai penyambung rantai kehidupan. Sama
halnya juga dengan buku ini, diharapkan mampu
membawa nutrisi segar sebagai bahan olahan untuk
menjadi sadar akan belajar yang hakiki. Karena itu, setiap
judul dirangkai sedemikian rupa untuk membawa
kesadaran. Dan kesadaran itu dimulai bukan kemarin,
besok, lusa, tahun depan dan sebagainya melainkan
sekarang karena sekarang adalah waktu yang tepat
sebelum terlambat. Oleh karena itu silahkan membaca
buku ini tanpa harus berurutan dari pertama hingga akhir
karena isi dalam buku ini disusun bukan bab per bab
melainkan hanya tulisan-tulisan singkat sebagai kerinduan
penulis untuk menjadi manusia yang selalu belajar dan
dapat menularkannya bagi sesama. Akhir kata selamat
membaca dan jadilah manusia yang selalu haus akan ilmu.
The Real You is the Real Success Oct 08 2020 "Setiap
insan adalah perwujudan kesuksesan dalam pengertian
yang luas. Itu sebabnya, untuk meraih kesuksesan sejati,

seseorang tidak memerlukan apa-apa kecuali dirinya
sendiri. Menjadi diri sendiri yang autentik, sesuai fitrah
dan panggilan hidup masing-masing, itulah ramuan yang
ditawarkan buku ini. Sebuah konsep unik yang lahir dari
hasrat besar untuk meraih autentisitas diri penulisnya.
Inspiratif. BACALAH!" -- Andrias Harefa, Penulis 35
buku bestseller dan trainer berpengalaman 20 tahun yang
beralamat di www.andriasharefa.com"Buku ini bukan
sembarang buku. Anda baca satu halaman, Anda akan
ketagihan untuk membaca halaman-halaman berikutnya!
Saya bisa mengatakan buku ini adalah PANDUAN
WAJIB bagi orang yang ingin menggali potensi diri dan
mencapai kesuksesan besar dalam hidupnya. Baca buku
ini, dan lalu PRAKTIKKAN, maka Anda akan melihat
hasilnya! Samuel S. Lusi menjelaskan semuanya dengan
sangat detail. Beliau adalah seorang Profesional!" --Anne
Ahira, Asian Brain, CEO"Sering kali kesuksesan
didefinisikan berdasarkan konstruksi orang lain atau
masyarakat pada umumnya. Buku ini ingin menegaskan
bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang
bertanggung jawab atas kebahagiaan kita selain diri kita
sendiri. Dan ketika kita mampu berbahagia dengan
definisi pribadi, itulah modal kesuksesan paling hakiki."-Rosiana Silalahi, Jurnalis, mantan Pemred Liputan 6
SCTV"Buku The Real You s The Real Success berbeda
dari buku-buku sejenis yang telah saya baca. Buku ini
sangat LUAR BIASA karena menginspirasi pembacanya
untuk dapat menggali kekuatan diri dan pikiran dalam

menggapai prestasi. Ditulis dengan gaya bahasa yang
nyaman dan alur pikir yang jelas, buku ini berhasil
menggugah naluri berjuang dan berkarya, publish or
perished! Buku ini wajib dibaca oleh PRIBADI-PRIBADI
SUKSES."--dr. Endang Fauzi Ati, Dosen Universitas
Muhammadiyah Surakarta
Otak Cemerlang dan Hati Riang Berkat Gaya Menulis
Freewriting Jan 23 2022 Otak lebih hebat daripada yang
dapat kita bayangkan. Jika kamu ""memerasnya"" dengan
cara yang tepat, otak mampu memproduksi ide-ide brilian
dalam waktu singkat. Caranya, ambil sehelai kertas dan
pena - atau nyalakan program komputer untuk menulis dan gunakan salah satu metode menulis paling efisien di
dunia, yaitu freewriting. Metode ini cukup ampuh untuk
melejitkan dua kemampuan sekaligus, yaitu kemampuan
untuk menciptakan ide-ide baru dan membuat tulisan
panjang dalam waktu singkat. Dengan begitu, kalau kamu
mau belajar menulis dan ingin kreatif dalam waktu
bersamaan, buku ini harus kamu pelajari. Kamu akan
mempelajari rahasia-rahasia freewriting yang dahsyat itu.
Setelah membaca buku ini, kamu bakal bisa menulis
apapun yang kamu suka - novel, cerpen, karya ilmiah, non
fiksi, biografi, dan banyak lagi - dengan ide-ide kreatif tak
terduga yang ada di pikiranmu!
Quitters Can Win Sep 18 2021 "Winners never quit and
quitters never win," kata pelatih sepak bola ternama
Amerika. Dan kebanyakan dari kita sangat yakin akan
kebenaran omongan itu. Tak heran bila perdana menteri

Inggris saat Perang Dunia kedua, Sir Winston Churchill,
juga berkata, ""Never, never, never quit."" Siapa yang
menyerah dan berhenti berusaha, dia akan kalah dan
dijuluki pecundang. Tetapi, benarkah pernyataan itu?
Benarkah winners never quit and quitters never win?
Bagaimana kalau pernyataan itu kita plesetkan sedikit
menjadi, ""Quitters can win if they know the right
reasons, the right way,and the right time to quit""? Dan
itulah yang dilakukan oleh seorang sahabat. Di saat
kariernya bersinar sebagai seorang konsultan finansial, dia
mengundurkan diri dan beralih ke profesi yang tak ada
hubungannya dengan karier yang sudah lebih dari sepuluh
tahun dia geluti. Banyak teman sekantor dan seprofesi
menyayangkan hal itu, bahkan ada yang komentar dia
bodoh. Ternyata, setelah beberapa tahun berlalu,
keputusan itu justru membuatnya lebih bisa menikmati
hidup, lebih bebas dan lebih sukses. Jadi, hati-hati dengan
keyakinan yang selama ini Anda pegang teguh Buku ini
akan mengajak kita untuk mempertanyakan dan
menyusun kembali berbagai keyakinan yang tampaknya
bagus tapi ternyata menjadi penghambat kesuksesan
hidup kita. Kita akan diajak untuk merenungkan kembali
banyak aspek hidup kita: - Pendidikan ("kekerasan") yang
kita terima atau kita berikan pada anak kita - Keyakinan
kita pada IQ dan implikasinya - Mengenal suara hati yang
sesungguhnya - 5 jurus pengendalian diri - Memanfaatkan
hipnoterapi semaksimal mungkin - Dan lain-lain"
Smart Parenting & Relationships Technology Aug 25

2019 Anda menginginkan anak Anda berprestasi di
sekolah, baik, rajin ibadah, menghormati Anda tetapi
dengan berjalannya waktu, anda dibuat pusing oleh
tingkah lakunya, cemas dengan masa depannya dan
seolah Anda tidak mengenalnya lagi "Rudi kok susah
sekali dinasihati, main terus, susah sekali disuruh belajar!"
"Anak nggak ada hormat-hormatnya sama orang tua.
Dinasihati malah melawan!" "Tiap malam ke warnet,
pulang jam 2 pagi. Emangnya ada apa sih di warnet?"
"Uang SPP beberapa bulan nggak dibayarin. Padahal
sudah dikasih. Malu saya!" "Mau Ujian Nasional, orang
tua yang khawatir. Anak malah santai-santai aja!" Anda
pernah mengeluh seperti itu? Atau sejenisnya. Jika ya
buku ini sangat tepat untuk Anda. Yang akan Anda
pelajari: - Bagaimana menjadikan anak SMART secara
alami - Dua hal yang harus diubah dalam diri orang tua
sebelum mengarahkan anak - Tipe-tipe orang tua sebagai
dasar untuk perbaikan diri - Pola-pola pengasuhan yang
tidak efektif dan bagaimana membereskannya - Teknik
berbicara sehingga anak-anak mau mendengarkan Teknik mendengarkan sehingga anak-anak terbuka/mau
bicara - Empat Formula Sukses Utama yang wajib
dimiliki anak agar juara di sekolah & karier dan
bagaimana orang tua dapat membantu anak memilikinya
Panduan Praktis Manajemen Mutu Guru PAUD Apr 01
2020 Mengembangkan talenta serta bakat-bakat besar
anak sejak dini adalah hal yang sangat penting. Dengan
begitu, kita bisa mengoptimalkan potensi anak untuk

menjadi generasi penerus yang terdidik mulai dari usia
yang masih sangat belia. Tentunya, peran kurikulum dan
PAUD (pendidikan anak usia dini) sangat penting. Akan
tetapi, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa
pengalaman, pendidikan, dan kematangan guru PAUD
masih jauh di bawah standar. Oleh karena itu, manajemen
mutu guru menjadi sesuatu yang mendesak dilakukan
untuk mengembangkan mutu. Dalam buku ini, dikaji
mengenai urgensi dan signifikansi PTK (penelitian
tindakan kelas), mengembangkan kecerdasan majemuk
anak, dan menciptakan fun education (pendidikan
menyenangkan). Selain itu, kendala pengembangan guru
PAUD yang menjadi momok selama ini, juga diurai
secara detail, sekaligus diberi solusi yang tepat, akurat,
dan praktis. Selamat membaca!
13 Wasiat Terlarang + CD Nov 01 2022
Light Up Your Life: Case Kesejukan Di Bulan Suci
Sep 06 2020
TRANSCENDENTAL QUOTIENT (TQ) : Kecerdasan
Diri Terbaik Mar 25 2022
Rahasia Aktivasi Otak Tengah Feb 21 2022 Aktivasi
otak tengah atau midbrain activation sangat terkenal di
seluruh dunia. Secara umum, negara-negara yang telah
melakukan aktivasi blindfold adalah : Jepang,
Rusia,Tibet, Malaysia, Indonesia, Singapura, Sri Lanka,
Australia, Thailand, China, Hongkong, India dan banyak
negara lain akan menyusul. Jepang sendiri sebenarnya
sudah melakukan penelitian ini 40 tahun. Rusia

mengadopsi metode dari Tibet. Jadi Jepang, Rusia dan
Tibet menggunakan metodenya sendiri sedangkan diluar 3
negara tersebut, semuanya menggunakan metode yang
ilmiah (menggunakan teknologi). Pelatihan “mata
tertutup” dalam program aktivasi otak tengah
dimaksudkan agar dapat mengaktifkan gelombang otak
pada anak dimana gelombang tersebut mampu
mengaktifkan intuisi yang bisa dibuktikan secara
langsung. Yang menarik, membuat heboh dan membuat
kontroversi sekaligus membuat daya jualnya tinggi adalah
pasca aktivasi otak tengah banyak anak yang ternyata
mampu beraktivitas dengan mata tertutup. Anak-anak
mampu membaca, menebak apapun dengan mata tertutup
misalnya menebak kartu, menebak warna, membaca
headline koran, menebak benda dalam kotak tertutup,
menebak benda dibalik tembok, berjalan/bersepeda
dengan mata tertutup, bermain game di PC dengan mata
tertutup dan lain sebagainya. Semua adalah NYATA!
Bukan hoax! Bukan trik sulap! Bukan mengintip!
Jurnal Pendidikan Konvergensi Oktober 2020 Aug 06
2020 Jurnal Pendidikan "KONVERGENSI" ini
merupakan jurnal penelitian yang mewadai hasil
penelitian tindakan kelas yang dilakukan oleh guru-guru
di seluruh Indonesia. Terbit empat kali setahun pada bulan
Juli, Oktober, Januari, dan April. Berisi artikel yang
diangkat dari hasil penelitian maupun gagasan pemeikiran
dalam rangka pengembangan pendidikan dan pengajaran
di pendidikan dasar, pendidikan menengah maupun jenis

pendidikan lainnya Pada Edisi 34 Volume kedelapan ini
memuat tiga belas hasil penelitan dari guru-guru dari
berbagai daerah dengan latar belakang disiplin ilmu yang
berbeda-beda sehingga menghasilkan berbagai macam
hasil penelitian yang berbeda-beda pula
Painting Meditation: buang penyakit dengan melukis Nov
08 2020 Perempuan tua itu pernah mengalami operasi
jantung 4 kali, operasi cesar 4 kali, dan operasi
pemotongan usus 2 kali, jadi sudah 10 kali menjalani
operasi, tetapi tetap segar, cerah, dan optimis. Ternyata,
beliau mengisi hari-harinya dengan melukis. Ada
kekuatan tertentu di dalam proses melukis yang berakibat
pada derajat kesehatan yang lebih baik. Juga ada pasien
kanker yang divonis dokter berumur pendek lalu sehat
setelah melukis. Tetapi melukis yang bagaimana yang
memberi efek kesehatan? Edisi buku pernah terbit tahun
2007, kini jadi Ebook untuk memandu Anda melakukan
terapi Painting Meditation. Painting Meditation
mengistirahatkan otak agar tidak kebanjiran informsiinformasi yang membuat gerah otak. Ribuan informasi itu
digantikan oleh satu kegiatan melukis sehigga beban otak
yang “ribuan ton” seolah terbuang dan terasa ringan.
Melukis tidak berbeda dengan senam tenaga dalam. (dr
Aisah Dahlan, dokter dan youtuber) Mengapa melukis
menyehatkan? Karena saat melukis orang menurunkan
gelombang otaknya dari Beta ke Alfa. Oleh karena itu,
saya percaya bila mereka yang melakukan kegiatan
melukis atau menggambar akan menemukan efek-efek

terapi. (dr. Ruslan Yunus, MMR) Menurut saya, penyakit
kanker dan juga penyakit lainnya bermula dari stres. Ada
problem yang menumpuk-numpuk dan tidak bisa keluar,
mungkin karena tidak bisa sharing atau curhat dengan
orang lain, dan tertekan terus-menerus. Nah, melukis
merupakan salah satu cara untuk meluapkan emosi atau
stres. (Yuriah Tanzil, pelukis & fotografer) Tidak
terdengar aneh bila ada yang menyatakan kalau melukis
bukan hanya ketrampilan semata, tetapi juga memiliki
fungsi kesehatan, dan itu betul. (Yakup Elka, pelukis)
Superbrain Jul 05 2020 Penulis: Rini Andhika Ukuran:
14.5 x 20.5 Anak super dengan otak tengah aktif. Aman!
Fungsi otak kiri & kanan seimbang, setajam silet.
Lengkap dengan: - Langkah aktivasi otak tengah - Latihan
memaksimalkan fungsi otak - Tanya jawab seputar otak
tengah - Testimoni orang tua Otak tengah berperan vital
dengan menjadi penyeimbang otak kiri dan kanan untuk
mengeluarkan potensi terdashyat anak Anda. Sekedar
bersepeda, membaca, atau mewarnai dengan mata tertutup
tidak lagi aneh. Keseimbangan emosional dan
kemampuan luar biasa pun akan didapatkan. Temukan
keajaiban otak tengah dalam buku ini. Lengkap dengan
panduan latihan memaksimalkan kinerja otak, langkah
aktivasi, dan cara melatih kemampuan otak tengah anak,
pastikan keraguan Anda akan terjawab. Tidak ketinggalan
pula jawaban atas beragam pertanyaan mengenai aktivasi
otak tengah dan testimoni orang tua disajikan dalam buku
ini. Menjadi super dalam keluarga dan lingkungan?

Bukan hal mustahil lagi! Selamat mengaktivasi otak
tengah anak Anda! Buktikan sendiri kedahsyatannya!
Buku Motivasi Santri – Santri Pewaris Negeri Sep 26
2019 Buku ini menyajikan kiat-kiat yang dapat
memotivasi para santri atau yang menjadi santri untuk
menyelami sepak terjang para santri dalam dunia
pesantren. Pemaparan tentang hakikat pesantren dengan
memunculkan nilai-nilai filosofi akan sangat menggugah
setiap orang untuk lebih mengenal dunia pesantren. Nilainilai yang menjadi pijakan para santri dalam bergerak dan
berkarya sehingga setiap pribadi dituntut untuk mampu
memenej diri sendiri bahkan lebih daripada itu, ditempa
untuk mampu berorganisasi. Semua tempaan tersebut
akan mudah dijalani apabila dalam diri setiap pribadi
telah tertanam sifat sabar. Akibat tempaan tersebut ia
mulai bergerak dan berpikir untuk dapat menjadi pribadi
yang bermangat bagi orang lain. Suatu kesuksesan yang
telah diraih dan kemampuan intelektual yang telah dicapai
harus menjadi ukuran dalam menentukan langkah ke
depan. Apa yang telah diraih hari ini merupakan tolak
ukur yang akan menuntun ke masa depan yang lebih baik.
156 Halaman Ukuran 13×19 cm
Quantum Miracle May 15 2021 Seperti sinyal HP, kita
percaya ada energinya, kan? Ya, karena kita merasakan
manfaatnya walau tak terlihat mata. Jika quantum adalah
akses keajaiban dan gerbang menuju kebahagiaan, kita
patut memperjuangkannya. Kita tidak perlu berperan
sebagai superhero untuk mendapatkan kekuatan atau

keajaiban. Contoh saja para pahlawan kemerdekaan
dengan kemenangannya yang berpola. Mereka pun para
pejuang keajaiban. Jika bukan karena pertolongan Allah
Swt., mustahil senjata bambu runcing bisa mengalahkan
penjajah. Buku ini menguraikan secara mendalam
panduan mengamalkan 7 langkah keajaiban ilmu Magnet
Rezeki untuk menarik rezeki dan solusi. Harapan saya
untuk Anda, becoming a magnetic person. Masukilah
dunia quantum yang ajaib memesona dan melangkahlah
sebagai PEJUANG KEAJAIBAN hingga ke "surga",
sebelum surga yang sesungguhnya.
Mind Map for Business Effectiveness Nov 20 2021
Selamat datang di Abad Kecerdasan! Zaman sebelumnya,
Abad Informasi, manusia telah mendapatkan informasi
yang berlimpah-limpah selama 100 tahun terakhir ini,
bermula dari penemuan radio, televisi, dan akhirnya
internet dengan berita elektroniknya yang tidak ada habishabisnya. Belum selesai Anda mencerna suatu informasi
baru, sudah muncul lagi informasi baru lain yang berlipatlipat banyak dan ragamnya. Namun, keberhasilan Andaatau sumber daya manusia-tidak ditentukan oleh seberapa
banyak informasi yang didapat, namun seberapa banyak
Anda MEMAHAMI informasi tersebut. Lebih tepatnya,
bagaimana Anda mampu mengolah informasi ini menjadi
DATA yang berguna dan akhirnya menjadi
PENGETAHUAN yang mampu menjamin keberhasilan
karier, usaha, dan kehidupan Anda. Pengelolaan informasi
ini membutuhkan brain management tool yang disebut

Mind Map. Mind Map yang ditemukan oleh Tony Buzan,
seorang pakar pengembangan otak dan kreativitas serta
pemegang rekor Creativity Quotient tertinggi di dunia, di
awal tahun 1970-an, adalah teknik yang paling efisien
untuk memasukkan, mengarsip, dan mengeluarkan data
dari otak Anda. Dengan Mind Map Anda akan mampu
melejitkan seluruh potensi otak Anda dan menjadikan
kreativitas Anda TIDAK TERBATAS. Mind Map telah
digunakan lebih dari 250 juta orang di dunia, termasuk
perusahaan-perusahaan kelas dunia, seperti GE, General
Motors, HSBC, HP, Boeing, BP, DEC, Oracle, Barclays
International, Disneys, dan perusahaan-perusahaan besar
Fortune 500 lainnya. Buku ini akan membawa Anda
memahami bagaimana cara otak kita berpikir secara alami
yan akhirnya akan memandu Anda pada kehebatan dan
aplikasi-aplikasi Mind Map dalam setiap kegiatan pokok
bisnis Anda, seperti business planning, presentation, notetaking, brainstorming, meeting, dan time management.
Persiapkan diri Anda untuk memasuki tingkat kecerdasan
dan kreativitas yang lebih tinggi dengan Mind Map. Make
the Most of Your Brain!
Jadi Pelajar Harus Sukses (Update Terlengkap) Jan 11
2021 Tanpa kompetensi, pemuda masa depan, hanya akan
jadi penonton bukan pemain. Hanya akan jadi pengekor
bukan pelopor. Pemuda harus hebat, mampu meninju
dunia, terbang ke angkasa menembus cakrawala. (Dr. H.
Machdum Bachtiar, M.Pd, Dewan Pembina Yayasan AlKhairiyah Serang Banten) Sebuah buku motivasi untuk

pelajar dan orang muda tentang memandang masa depan.
Life is reality, life is struggle. Penulis meyakinkan jalan
menuju sukses dan meraih mimpi hebat. Tak ada kata
telat untuk menjadi juara dan sukses. Terus belajar dan
mengasah kemampuan. Seperti kutipan pepatah Turki,
Bireyden herey bilen, hereyden birey bilen." (Azwir
Nazar, Ketua PPI Turki 2016-2017) DELAPAN
HARAPAN SETELAH MEMBACA BUKU INI 1.
Mencintai Allah dan Rasul-Nya serta mencintai orangorang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya. 2. Mampu
mengenali dan menggali potensi dahsyat yang sudah
dikaruniakan Allah kepada diri kita. 3. Menyadari
keterbatasan, lakukan percepatan dan pemberdayaan, dan
raih prestasi. 4. Memiliki motivasi belajar kuat yang
mampu tegar dalam ancaman, tantangan, halangan, dan
gangguan belajar. 5. Mengenali arti hidup yang
sesungguhnya untuk melahirkan amal-amal unggulan. 6.
Berjiwa dan bervisi besar untuk mencapai cita-cita besar.
7. Selalu efisiensi dan efektif dalam menggunakan waktu
untuk meraih prestasi. 8. Dan terakhir, Be SUCCESS;
menjadi manusia pembelajar yang SUKSES, yang tak
pernah kenyang dengan belajar dan selalu dahaga akan
ilmu. Semoga Allah mengabulkan ikhtiar sederhana ini.
Aamiin.
Jadi Pelajar Harus Beda Oct 20 2021 Sudahkah kita
termasuk orang yang sukses? Sebenarnya, bagaimana kita
memahami pengertian hidup sukses? Apa saja ciri-cirinya
sehingga orang dikatakan sukses? Orang yang mendapat

peringkat pertama di sekolah, apakah dia termasuk orang
sukses? Buku ini membahas bagaimana agar seorang
pelajar memahami hidup ini, bagaimana memahami
kedahsyatan otak untuk menjadi sukses. Disertai dengan
bagaimana kita sukses dalam bergaul, di kelas sukses, di
luar kelas sukses, di organisasi sukses, dalam segala hal
kita sukses, sukses berdasarkan pandangan manusia dan
dalam pandangan Allah. Karena kalau sukses dalam
pandangan manusia saja tanpa sukses dalam pandangan
Allah, akan merugilah kita. Yuk, raih kesuksesan dunia
dan akhirat dengan menjadi pelajar sukses! DELAPAN
HARAPAN SETELAH MEMBACA BUKU INI 1.
Mencintai Allah dan Rasul-Nya serta mencintai orangorang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya. 2. Mampu
mengenali dan menggali potensi dahsyat yang sudah
dikaruniakan Allah kepada diri kita. 3. Menyadari
keterbatasan, lakukan percepatan serta pemberdayaan, dan
raih prestasi. 4. Memiliki motivasi belajar kuat yang
mampu tegar dalam ancaman, tantangan, halangan, dan
gangguan belajar. 5. Mengenali arti hidup yang
sesungguhnya untuk melahirkan amal-amal unggulan. 6.
Berjiwa dan bervisi besar untuk mencapai cita-cita besar.
7. Selalu mengefisiensikan dan mengefektifkan waktu
untuk meraih prestasi. 8. Dan terakhir, Be SUCCESS;
menjadi manusia pembelajar yang SUKSES, yang tak
pernah kenyang dengan belajar dan selalu dahaga akan
ilmu.
Belajar Cerdas: Belajar Berbasiskan Otak Aug 30 2022

Menawarkan paradigma baru belajar yang didasarkan
pada cara bekerjanya otak, sehingga proses belajar dapat
dijadikan secara menyenangkan dan efektif.[Mizan,
Kaifa, Inspirasi, Motivasi, Indonesia]
MERINDU BAGINDA NABI Nov 28 2019 Awan putih
yang bergerombol itu seumpama kumpulan jutaan
malaikat yang sedang berzikir dalam diam. Gadis
berjilbab merah marun itu menyeka air matanya sambil
memandang ke luar jendela pesawat yang dinaikinya. Ada
kerinduan yang menggelegak dan membara dalam
dadanya. Kerinduan kepada Baginda Nabi, menyatu
dengan kerinduan kepada abah dan umminya, serta
teman-temannya, anak-anak yatim di Darus Sakinah
sana.Diam-diam ia merasa iri dengan abahnya.
Bagaimana abahnya bisa memiliki rasa rindu sedemikian
dalam kepada Baginda Nabi Saw.. Ia berharap suatu saat
juga memiliki rasa rindu seperti itu. Rasa rindu nan
dahsyat yang hanya dikaruniakan oleh Allah kepada
hamba-hamba terpilih. Buku persembahan Republika
Penerbit [Republika, bukurepublika, Penerbit Republika,
agama Islam, novel religi]
Saktinya Hypnoparenting Jun 03 2020 Anak yang malas
belajar, tidak suka makan, kurang percaya diri, atau
bahkan anak yang nakal dan suka menggangu orang lain
sering membuat pusing. Lalu, apa yang dapat orang tua
lakukan untuk membantu anak mengatasi masalahnya?
Jawabannya adalah hypnoparenting. Teknik
hypnoparenting dapat mengatasi masalah tersebut dengan

menggunakan sugesti berupa kalimat positif. Hindari
penggunaaan kata-kata bernuansa negatif dalam sugesti
yang Anda berikan. Bacalah buku ini untuk info lebih
lengkap tentang sugesti dan hypnoparenting. SALAM
PENEBAR PLUS+
Welcome Rich Agent, Goodbye Poor Agent Jun 15
2021 mengupas tuntas rahasia dan pengalaman PakWira
yang telah berpengalaman 20 tahun di bisnis ini. Salah
satu kunci utamanya adalah bagaimana mengenali
keunikan, membangun hubungan, dan mengelola
MANUSIA. Semua itu tertuang pada satu hal, yaitu
meningkatkan KECERDASAN PERILAKU sehingga
PINTU SUKSES akan terbuka lebar buat Anda.""
—Bambang Syumanjaya, Behavior Coach & Founder
DISCovery Consultant, Penulis Meningkatkan
Kecerdasan Perilaku ""I would like to thank Pak Wira for
sharing many of his tips, experiences, and advices as a
senior agency leader and long-time life insurance industry
practisioner. The title Welcome Rich Agent, Goodbye
Poor Agent! states in a provokative way Pak Wira's strong
personal ambition to help life insurance agents to be more
successful as agents in our life insurance industry and will
further excellerate in their personal development and
growth ."" —Jens Reisch, Group Chief Business
Development Officer FWD
Sukses Belajar tanpa Batas Dec 30 2019 Belajar itu
sangat penting bagi manusia. Bahkan dalam Islam, belajar
hukumnya wajib. Sangat berdosa jika sampai lalai dari

belajar. Akan tetapi, cara belajar yang efektif, mudah,
ringkas, dan efisien jauh lebih penting daripada belajar itu
sendiri. Belajar selalu identik dengan aktivitas membaca.
Duduk dengan tenang, konsentrasi, dan menyerap ilmu
dari buku. Padahal, banyak metode belajar lain yang bisa
kita lakukan. Dalam buku ini, penulis menjelaskan
tahapan belajar yang efektif dan efisien. Mulai dari
membangun mindset. Selanjutnya adalah menetapkan
niat, , membangun habit atau kebiasaan sukses,
menemukan metode alami untuk belajar, belajar membaca
cepat, mind mapping, ujian, dan terakhir adalah mengasah
keterampilan. Dengan mempelajari, memahami, dan
menerapkan tahapan-tahapan dalam buku ini, pelajar
diharapkan akan menjadi pembelajar sejati.
Shalat Dhuha Untuk Wanita Feb 09 2021 Rasulullah
saw. bersabda, “Maukah kalian kutunjukkan kepada
tujuan paling dekat dari mereka (musuh yang akan
diperangi), paling banyak ghanimahnya (keuntungannya)
dan cepat kem- balinya?” Mereka menjawab, “Tentu.”
Rasul saw. berkata lagi, “Barangsiapa yang berwudhu,
kemudian masuk ke dalam masjid untuk melakukan shalat
dhuha, maka dialah yang paling dekat tujuannya, lebih
banyak ghanimahnya dan lebih cepat kem- balinya.”
(Shahih al-Targhib: 666). Hadis ini menjadi dasar bahwa
shalat dhuha dapat melancarkan rezeki dan mendatangkan
keberkahan hidup. Betulkah demikian? Pada umumnya
orang mencari rezeki dimulai di pagi hari. Mereka
menyiapkan fisik secara sempurna, mengatur jadwal,

menyusun program dan menghitung target keuntungan
yang hendak dicapai. Jika semua itu diawali dengan shalat
dhuha, maka planing yang telah disusun dapat
dilaksanakan dengan lancar. Sebab berkah dari shalat
dhuha adalah bahwa Tuhan akan memudahkan urusan kita
dalam mencari rezeki.
THE MAGIC OF LEADERSHIP Seni Kepemimpinan
yang Menakjubkan Jun 23 2019 Buku ini mengupas
secara detail bagaimana memunculkan potensi
kepemimpinan yang kita miliki. Manfaat bagi diri sendiri
adalah mampu mengatur dan mengelola diri untuk
mencapai kesuksesan yang kita cita-citakan. Buku ini
penting untuk dibaca karena memuat semua cara menjadi
pemimpin, dari tingkat dasar hingga tingkat lanjut.
Dengan mempelajari buku ini, pembaca bukan hanya
mampu memimpin diri sendiri, tetapi juga mampu
menggerakkan orang lain. Judul : THE MAGIC OF
LEADERSHIP Seni Kepemimpinan yang Menakjubkan
Jumlah halaman : 240 Ukuran : 14x20.5cm Tahun : 2020
Sekolah Anak-Anak Juara Jul 17 2021 Setiap manusia
memiliki aneka ragam kecerdasan berbeda, dengan
kemampuan belajar yang berbeda pula. Lingkungan yang
memberikan stimulus dan kesempatan yang tepat akan
melejitkan kecerdasan itu. Berbekal kecerdasannya
masing-masing, setiap orang bisa sukses. Berdasarkan
pengalamannya di dunia pendidikan dengan berbagai
metode pendidikan, kedua penulis menunjukkan
bagaimana proses pengajaran berkualitas, yaitu ?bukan

sebesar apa kecerdasanmu, melainkan bagaimana kau
menjadi cerdas?. Dengan gaya ringan, praktis, dan
menarik, Munif Chatib sang ?Gurunya Manusia? dan
Alamsyah Said memberikantips n tricks bagaimana: ?
Menjadi Sekolah The Best Output ? Proses belajar terbaik
? Belajar aktif dan menyenangkan ? Mengenali dan
melejitkan kecerdasan anak ? Menemukan kondisi akhir
terbaik [Mizan, Kaifa, Motivation, Indonesia]
Tartil al-Qur’an untuk Kecerdasan dan Kesehatanmu
Mar 01 2020 Al-Qur'an mengandung obat (penawar) dan
rahmat bagi orang beriman yang membenarkan aya-ayatNya dan berilmu dengannya. Sementara itu, bagi orangorang zalim yang tidak membenarkan al-Qur'an, maka
ayat-ayat tersebut tidaklah menambah bagi mereka,
kecuali kerugian semata. Karena al-Qur'an mengandung
obat (penawar) tentu membacanya secara tartil mampu
membuat tubuh dan jiwa Anda menjadi sehat. Bahkan,
juga dapat membuat Anda menjadi cerdas. Kok bisa?
Dan, bagaimana caranya? Buku ini akan memberikan
jawabannya secara detail dan komprehensif. Secara garis
besar, buku ini terdiri dari 4 bab utama. Bab 1 berisi
ulasan tentang al-Qur'an sebagai kitab obat terkomplit
sepanjang masa. Bab 2 mengulas kedahsyatan al-Qur'an
bagi kecerdasan otak. Bab 3 mengurai ihwal kedahsyatan
al-Qur'an bagi kesehatan ?sik dan psikis. Dan, bab
terakhir membahas tuntas tentang ragam tips membaca alQur'an dengan tartil. Tak pelak, buku ini amat penting
untuk Anda miliki. Jadi, silakan baca dan temukan

segudang manfaatnya.
Membacalah Agar Dirimu Mulia Oct 27 2019 ?Melalui
kota kelahirannya, Magelang, Hernowo mengibarkan
bendera perang agar masyarakat Indonesia berbudaya
membaca, tak hanya berbudaya menonton. Buku ini
mengandung bulir-bulir intelektualitas dan kemuliaan
tetang hakikat membaca.? ?ANDREA HIRATA,
pengarang Laskar Pelangi Selama hampir 10 tahun
terakhir, Hernowo membaktikan hidupnya untuk meneliti
kegiatan membaca dan menulis yang memberdayakan.
Belasan buku tentang bagaimana membangkitkan
motivasi membaca dan menulis sudah dilahirkannya. Ada
Mengikat Makna, Andaikan Buku Itu Sepotong Pizza,
Quantum Reading, Quantum Writing, Spirit Iqra?, dan
buku-buku berpengaruh lainnya. Buku yang berada di
tangan pembaca ini merupakan buku ke-33 karya
Hernowo yang menyimpan semangat dan gairah
membaca-menulisnya. * Melalui buku yang ditulis secara
mengalir dan dikemas ringan ini, Hernowo ingin
menularkan semangat dan gairahnya itu. Menurutnya,
membaca bukan saja akan menambah dan
mengembangkan wawasan seseorang, tetapi---di samping
sangat bermanfaat untuk menjaga kebugaran otak--membaca---sebagaimana yang dia pahami dari wahyu
pertama yang turun kepada Nabi Muhammad Saw.--membuat si pelaku membaca memperoleh kemuliaan.
[Mizan, Pustaka, Motivasi, Indonesia]
Membuat Uang Bersujud Di Kaki Anda Sep 30 2022 5

alasan membeli buku ini 1. mempertemukan arus spiritual
dan bisnis dalam satu kesatuan yang saling mendukung. 2.
memberikan pendekatan kekayaan yang berbeda
dibandingkan cashflow quadrant ala robert kiyosaki
sekaligus melengkapi konsep ESQ dengan menggunakan
pendekatan the fast quadrant. 3. terbagi dalam 7 bagian
yang mampu membuat anda: - tercerahkan, termotivasi,
terinspirasi, terkaget-kaget - bermimpi lebih besar bertindak lebih cepat dan lebih banyak - menemukan
empat kecerdasan utama - mengungkap kisah-kisah yang
jarang ditulis - menguasai pintu rezeki dan pintu surga mengasah otak kanan, kreativitas, dan imajinasi memahami konsep bisnis dan keuangan - melunasi
kewajiban sekaligus berinvestasi yang paling
menguntungkan - mencipatakan keajaiban-keajaiban menggerekan amal yang melipatgandakan rezeki mencintai rasullulah dan sahabat - dan masih banyak lagi.
4. diberi kata pengantar oleh ippho "right" sentosa (pakar
otak kanan & penulis mega-bestseller 7 keajaiban rezeki)
serta direkomendasikan oleh motivator serta praktisi
bisnis dan pendidikan. 5. 100% money-back guarantee,
jika tidak bermanfaat.
Bersahabat Dengan Kematian Apr 25 2022 PRAKATA
Sebuah SMS dari seorang sahabat,, Asw tmn2, maaf ya
klo agak random ^^ Sy Cuma punya feeling bakal mati
muda dr dulu & makin menguat.. Itungannya entah
bulan/tahun. Apapun respon/pikiran kalian dg sms ini, tlg
maafkan salah2 sy ya. Maaf belum bs baik sbg

teman/peran sy lainnya. Klo liat sy salah jg tlg jgn
sungkan u/ngingettin, soalnya khawatir itu udh deket
kematian sy jd khwtr suul khatimah. Jzk, makasih, senang
mengenal kalian^^ Saat saya menerima SMS tersebut,
saya sedang asyik di depan laptop saya sendiri, asyik
menghabiskan waktu untuk bermain game. Dan saya
tercengang akan isi SMS tersebut, betapa sahabat saya
senantiasa mawas diri untuk tersenyum menghadapi
kematian yang PASTI akan dialaminya walau entah kapan
itu. Mungkin saja ia didatangi kematian sedetik kemudian,
semenit, sebulan, setahun kemudian, who knows? Tiada
yang tahu semua itu.SMS-nya telah sukses menampar
saya yang sedang berleha-leha di depan layar laptop saya.
Saya kemudian termenung oleh semua itu. Jujur saja,
pada hari di mana sahabat saya telah menyatakan
kesiapan untuk menghadapi kematian itu saya
merefleksikan hal tersebut pada diri saya sendiri. Saya
sadar sepenuhnya bahwa saya sama sekali belum siap
apabila nyawa saya diambil hari itu juga. Saya malu,
games yang saya nikmati saat itu pun serasa menjadi
hambar. Hingar bingar musik pun terbujur kaku di
hadapan bayangan kematian yang terasa membelai
pundak. Hingga saya berpikir, apa yang telah saya pribadi
siapkan untuk menjamu sang tamu agung, yaitu
kematian? Bermula dari keresahan seperti itulah akhirnya
saya memutuskan untuk menuliskan bermacam tuang
pikir saya tentang kematian dalam buku ini. Buku ini pun,
khusus bagi saya pribadi, merupakan ajang bagi saya

untuk merenungkan dan memaknai lebih dalam tentang
makna kematian itu sendiri.Memang, sampai saat saya
menulis ‘prakata’ ini, saya belum terlalu tahu apakah saya
sudah siap atau tidak. Namun ini pun ajang pencarian
sebuah makna kematian itu sendiri. Karena, entah
mengapa, kuat keyakinan saya bahwa Allah menciptakan
sesuatu dengan makna tersendiri yang sangat indah,
termasuk kematian. Oleh sebab itu, tak berlebihan bila
saya mengucapkan bahwa buku ini pun merupakan
sebuah perjalanan tersendiri khususnya bagi saya selaku
penulis. Saya sadari, saya hanyalah manusia yang
memiliki cara pandang tersendiri, yang mungkin orang
lain belum tentu menyetujui cara berpikir saya ini.
Sehingga, bermacam masukan tentu akan sangat saya
terima dengan senang hati. Saya pun mendedikasikan
buku ini khusus kepada sahabat karib saya, Tanri.Bro,
karena SMS-mulah buku ini terlahir.Semoga buku ini
mampu terbit dan sampai di tanganmu dengan selamat
sebelum ajal menjemputmu. Terlepas dari kelebihan dan
kekurangan buku ini, saya sangat berharap buku ini
menjadi salah satu buku favorit Anda. Senantiasa mampu
menarik sejuta hikmah dan inspirasi di dalamnya.
Cikatomas, 1 Juli 2011
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