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Kata Kata Motivasi Cinta Yang Bijak Dan Penuh Makna
Kumpulan kata bijak, kumpulan nasihat, kumpulan motivasi, quotes bijak, bisa untuk status
facebook, instagram, WA, dll Kumpulan status bijak, kumpulan nasihat bijak
"Buku ini adalah catatan seorang blogger narsis bernama Arham. Di sini dia bercerita tentang
kehidupan sehari-harinya di Kendari, lalu saat merantau ke Jakarta, dan akhirnya pulang
kampung lagi ke Kendari dalam gaya yang amazing inspiring fun thing sinthing!"
Surat Cinta dan Sebatang Coklat PENULIS: Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa
dan Sastra Indonesia Universitas Palangka Raya Ukuran : 14 x 21 cm ISBN :
978-623-294-356-8 Terbit : Agustus 2020 www.guepedia.com Sinopsis: Aku mengintip dari
balik pohon beringin, agak jauh dari gadis itu. Ia masih duduk bersimpuh di sana. Wajahnya
terlihat serius. Tangan indahnya terlihat sedang menggoreskan tinta ke selembar kertas yang
ia bawa dari rumah. Ku lihat sebutir air mata jatuh dari pelupuk matanya dan diikuti tetes-tetes
air mata berikutnya. Ya, dia pasti menulis surat lagi! Lagi... lagi.... Beberapa menit berlalu, dia
pun menyelesaikan suratnya dan memasukkannya ke dalam sebuah amplop merah muda.
Aku tetap pada posisiku. Gadis cantik itu pun berdiri, meletakkan amplop itu di tempat biasa,
tersenyum, kemudian beranjak pergi. Ketika dia sudah tak terlihat lagi, dengan langkah hatihati aku mendekati tempat dimana dia meletakkan suratnya tadi. Ku ambil surat itu, ku buka
perlahan, dan mulai membacanya. www.guepedia.com Email : guepedia@gmail.com WA di
081287602508 Happy shopping & reading Enjoy your day, guys
Kejujuran Membuahkan Cinta yang Ranum Series Dua PENULIS: Alimato Rumbia ISBN :
978-623-7913-14-6 Terbit : Juni 2020 Sinopsis: Cinta dan rindu adalah pupuk penyubur kasih
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sayang. Keduanya selalu menuntut pertemuan demi melanggengkan rasa yang tertanam di
dasar hati. Orang yang dalam hatinya tertanam cinta, pasti ada selaksa rindu yang sewaktuwaktu menuntut hadirnya temu. Sementara jiwa orang-orang yang merindu, tidak pernah lepas
dari perasaan cinta yang tertancap di relung hati dan terkadang menggelayut dalam benaknya.
Hamdan dan Aisyah adalah sepasang insan yang menikah di usia muda. Namun usia tidak
menjadi penghalang bagi mereka untuk mendesain rumahku adalah surgaku. Bahtera rumah
tangga mereka berjalan harmonis menaklukan gelombang kehidupan yang kerap mendera.
Walau Aisyah divonis mengidap penyakit kangker, namun itu tidak menjadi penyebab dirinya
pesimis menjalani hidup. Hamdan yang sudah menyelesaikan S1 turut membantu Aisyah
merampungkan tugas akhirnya. Kolaborasi keduanya berbuah manis. Aisyah berhasil
melangsungkan ujian skripsi dengan usia studi tiga tahun delapan bulan. Seiring berjalannya
waktu, Hamdan mencoba mendaftar beasiswa LPDP. Universitas Gajah Mada adalah kampus
pilihan utamanya. Alhamdulillah, ia dinyatakan lulus oleh panitia LPDP setelah mengikuti
seleksi yang panjang dan berliku. Walhasil, Long distance relationship menjadi pilihan Hamdan
dan Aisyah. Aisyah tetap di Padang demi menunggu waktu wisuda. Gelombang besar nan
dahsyat menerpa bahhtera rumah tangga yang dikemudi secara terpisah oleh ruang dan
waktu. Tiga hari sebelum pelaksaan tes masuk Perguruan Tinggi Negeri Univeristas Gajah
Mada, Hamdan mendengar kabar bahwa Aisyah masuk rumah sakit. Kanker yang ia derita
telah memasuki stadium empat. Tidak lama lagi ia akan menjalani operasi. Hamdan benarbenar terpukul dengan kabar itu. Apa pilihan Hamdan? Apakah ia tetap mengikuti tes? Dan
membiarkan Aisyah menjalani operasi seorang diri tanpa kehadiran suami di sisinya? Lalu,
bagaimana pula harapan Aisyah tatkala menjalani hari-hari di ranjang rumah sakit? Apakah ia
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meminta Hamdan kembali? Ataukah ia ingin Hamdan tetap di sana melanjutkan mimpi
besarnya? Happy shopping & reading Enjoy your day, guys
Buku ini merupakan kumpulan tulisan status media sosial yang ditulis oleh penulis kemudian
dirangkum kedalam buku ini, Tulisan tuisan tersebut merupakan kata – kata motivasi bagi anak
muda dan kaum remaja, semoga dengan terbitnya buku ini dapat menambah wawasan dan
motivasi bagi pembacanya, Untuk bisa meresapi makan – makan dinbalik tulisan kata – kata
dalam buki ini.
Kumpulan kata kata bijak motivasi singkat penuh makna-setiap muslim yang hidup didunia
tidak lah luput dari ujian dan cobaan, Berikut firman allah swt. dalam al-qur'an (ali'imran/3: 186)
Kamu benar-benar akan diuji pada hartamu dan dirimu. jalan cobaan dan ujian manusia tentu
berbeda-beda namun tetap sama ketika menghadapi ujian dan cobaan tersebut, ialah sabar,
sabar adalah kunci terbaik dalam menghadapi ujian dan cobaan Rasulullah Shallallahu alaihi
wa sallam bersabda, "Dari' Um'mu Al-Ala, dia berkata :Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam
menjengukku tat kala aku sedang sakit, lalu beliau berkata. Gembirakanlah wahai Ummu AlAla. Sèsungguhnyah. sakitnyah orang Muslim itu, membuat Allah menghilangkan semua
kesalahan-kesalahan, sebagaimana api yang menghilangkan kotoran èmas dan perak
Manusia di uji dan dicoba dengan harta, tahta, kebangkrutan, keterpurukan, kemiskinan,
kehilangan orang yang di kasihi, cara terbaik adalah berdo'a dan sabar ketika menghadapi itu
semua Allah swt berfirman Dalam al-qur'an (al-Baqarah: 286) Allah tidak membebani
seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapatkan pahala dari
kebajikan yang diusahakannya, dan ia mendapatkan siksa dari kejahatan yang dikerjakannya.
Buku ini kami tulis sebagai media untuk berbagi kisah dan menebar inspirasi. Untuk
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mendokumentasikan perjalanan kami yang dijodohkan orangtua; merekam jejak kami dalam
mempertahankan hubungan jarak jauh, padahal kami belum pernah bertemu sama sekali, dan
sebagai pengingat bagi siapa pun yang ingin menjalani kehidupan rumah tangga dengan baik.
Bagian pertama buku ini berisi catatan perjodohan, baik dari pihak perempuan (Ulvy Azizah)
maupun dari pihak laki-laki (Irja Nasrullah). Adapun bagian kedua, berisi muhasabah, motivasi,
dan kiat-kiat menjalani rumah tangga yang baik. Dibuka dengan risalah puitis di setiap awal
pembahasan, disertai kisah-kisah inspiratif, dan diakhiri dengan poin-poin kesimpulan.

Kita orang Indonesia adalah pekerja yang tangguh, sebagai petani yang tekun,
tukang batu yang kuat, nelayan yang ulet, sebagai tukang bangunan yang
tangguh, pekerja lepas pantai yang berani, tukang sampah yang penuh
pengabdian, buruh tambang yang tahan membanting tulang. Semua pekerja ini
rela membanting tulang , bekerja berat, di tengah panas dan dinginnya malam.
Kekuatan apakah yang mendorong mereka dan kepada siapakah mereka harus
mempersembahkan hasil kerja mereka? Mereka mempersembahkan hasil kerja
mereka kepada; keluarga, masyarakat banyak yang membutuhkan karya
mereka, alam yang mengasuh mereka, masa depan yang sejahtera dan kepada
hati tempat cinta itu mengalir. Sebagai pekerja kita mempersembahkan hasil
kerja untuk kesejahteraan keluarga, masa depan anak-anak kita dan demi
kemuliaan Tuhan. Apa pun tugas hidup kita, kita harus melakukannya dengan
baik, apa pun tugas dan pekerjaan kita, kita harus melakukan dengan penuh
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rasa tanggung jawab, kalau kita hanya bekerja dengan malas, tidak disiplin, tidak
bertanggung jawab, tidak jujur dan tidak setia, lebih baik duduk di pinggir jalan
sambil melihat orang-orang yang bekerja dengan penuh sukacita.
Kumpulan Quotes Kata Bijak dan Motivasi Penulis : Meli sastraviana Ukuran : 14
x 21 cm Terbit : Mei 2021 www.guepedia.com Sinopsis : Tulisan quotes ini dibuat
dengan hati dan pikiran, banyak dalam dunia nyata untuk menulis tulisan ini.
Beragam makna isinya tentang motivasi diri dan kata bijak lainnya. Memang
hidup tak semudah yang kita bayangkan, dimana kita harus melewati prosesnya
semisal ujian/cobaan itu yang harus kita jalani dengan penuh sabar. Pernikahan
bukan ajang untuk perlombaan, pernikahan adalah sebuah ikatan suci, setiap
orang harus memiliki kesiapan lahir dan batin. Karena pernikahan bukan untuk
menyatukan satu pasangan saja tetapi, menyatukan dua keluarga. Dan setiap
jodoh sudah Allah siapkan masing-masing, karena manusia takkan mungkin
hidup dalam kesendirian. Jadi carilah pasangan hidup yang menurut hati kita dia
itu loh, hidup mati saya!!! (dalam hati) Memang tidak nyaman hidup di hantui
dengan aturan, karena hanya akan membuat ketidaknyamanan saja.
Bergantunglah kepada Sang Pencipta, bukan hanya selalu bergantung pada
manusia. Langit tak selamanya sedih akan ada langit membiru. Rindu itu berat
kan? Ada gak sih rindu yang membisu? www.guepedia.com Email :
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guepedia@gmail.com WA di 081287602508 Happy shopping & reading Enjoy
your day, guys
"""Ita adalah sosok wanita yang menginspirasi. Bersama Darmadi, suaminya, Ita
selalu melakukan action dalam mencapai mimpinya. Membantu Ita dan Darmadi
adalah anugerah untuk saya. Dari minggu ke minggu, mereka merajut mimpi
menjadi entrepreneur. Buku ini adalah cara-cara praktis berdasarkan kehidupan
nyata Ita dan Darmadi, bagaimana mereka berpindah dari seorang self employed
menjadi the real business owner. Jika Anda tertarik dengan cara-cara yang
praktis maka belajarlah dari kehidupan Ita dan Darmadi. -- Coach Yohanes G.
Pauly World’s Top No. 1 Business Coach dari Gratyo Action COACH Indonesia
http://actioncoach.gratyo.com Sahabat saya, Ita dan Darmadi adalah orang yang
walk the talk. Dia sudah membuktikan bahwa dengan mempunyai impian untuk
sukses dan bisa dilakukan. Dari berbisnis kecil hingga menjadi besar. Mereka
tahu apa yang mereka bicarakan. Simak buku ini, biarkan suara mereka yang
bernyanyi di telinga Anda sambil Anda mengikuti semua baris kalimat yang
terbaca dengan begitu indahnya. Sudah siap untuk berubah? START NOW and
READ this AWESOME BOOK. -- Antonius Arif The Wealth Mind Coach.
www.antoniusarif.com Penulis 8 buku Best Seller: The Billionaire Attitude &
Rahasia Menghancurkan Mental Block Buku ini mengajarkan keseimbangan.
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Keseimbangan membangun kekuatan cinta dan keseimbangan membangun
usaha yang dilandasi cinta. Tidak mudah menyerah serta yakin dengan apa yang
menjadi ”mimpi besar” tentu memberikan inspirasi tersendiri, bagi siapa pun yang
membaca buku ini pasti akan semakin yakin usaha yang sedang dibangun akan
lebih istimewa saat dilalui dengan menggenggam tangan orang yang paling
dicintai! -- Kawe Musicpreneur & EOpreneur (Parakawe industries/JSPRO brand
of event)"""
kata mutiara islami. Disaat sedang sedih, galau, bingung, mencoba membaca
kata-kata mutiara islami, untuk dijadikan sebagai penambah rasa-syukur atas
nikmat tuhan yang telah diberikan kepada kita. Nah Untuk penambah semangat
dalam bernapaskan islami ada beberapa kata mutiara islam yang bagus untuk
dijadikan renungan atau inspirasi dalam kehidupan didunia ini. Berikut ini adalah
uraian kata mutiara islami.
Kumpulan cerpen "Cinta 47 Detik" karya siswa SMANSA Lhokseumawe adalah
sebuah karya yang dihasilkan dari kegiatan ekstrakurikuler bidang kebahasaan
dengan nama yang sangat familiar yaitu “Kelas Bahasa SMANSA
Lhokseumawe" lewat kegiatan pelatihan menulis yang begitu panjang dan
melelahkan serta kesabaran yang dimiliki oleh para talenta muda. Antusias untuk
menuntaskan kisah-kisah yang dialami merupakan motivasi dasar dalam
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menulis. Kumpulan cerpen "Cinta 47 Detik" berisi tentang kisah-kisah yang
dialami oleh generasi milenial baik berupa kisah inspiratif, maupun pengalaman
pribadi. Kisah-kisah tersebut yang berasal dari berbagai sumber diracik dengan
bahasa transparan dan mudah dipahami. Selain itu kumpulan cerpen "Cita 47
Detik" karya SMANSA Lhokseumawe juga mengupas tentang kisah pentingnya
bersenggama dengan taman bacaan yang memberikan manfaat nyata bagi
warga belajar lainnya. Kisah-kisah yang dituangkan dalam kumpulan cerpen
tersebut mengundang pembaca untuk merangsek dalam helai lembar demi
lembarmencari ending dari kisah yang dituangkan oleh kaum milenial yang
multitalenta.
2019 POSTQUEL (Buku Trilogi 3/3= Oktalogi 8/8) (Sampul warna pink
melambangkan kasih sayang kepada sesama hidup, termasuk menghormati
semua agama/kepercayaan serta semua perbedaan). Jantung yang pinky
melambangkan perasaan cinta, kesehatan, dan semangat. Buku ini adalah buku
Trilogi terakhir (sebagai buku penutup Oktalogi, kumpulan 8 buku Candrajiwa
Indonesia); Kardiologi Kuantum sebagai Postquel (3/3) berisi kumpulan tulisan
tentang kardiologi kuantum yang telah dimuat di Tabloid Kardiovaskuler sejak
tahun 2012. Kardiologi Kuantum merupakan ramuan ilmu-ilmu kardiovaskular,
Candrajiwa Indonesia, dan fisika kuantum. Trilogi sebelumnya: Perkenalan
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(Prequel [1/3]) merupakan penyederhanaan dari buku Studium Generale (1/5)
dan Rangkuman (Monograph [2/3]) hanya berisi summary disertasi Candrajiwa
Indonesia. Lima buku lepas pertama (sekuel Penta-logi) yaitu 1. Studium
Generale (1/5); Studium Particulare (Kuliah Khusus) ada 3 buku: 2. Psike (2/5),
3. Ego (3/5), dan 4. Intuisi (4/5); serta 5. Magnum Opus (5/5) sebagai kompilasi
keempat buku sebelumnya. Sinopsis Gambar tokoh Bima melawan dua raksasa
Rukmuka dan Rukmakala, sebagai perwakil-an dari godaan kenikmatan duniawi
yang dapat dicapai oleh pancaindra seperti kenik-matan syahwati, kekayaan, dan
kedudukan. Mereka semua dapat dikalahkan tokoh Bima di dalam olahraga dan
olahrasanya. Akhirnya bertemulah Bima (Ego-fisik halus/ mental) dengan Bima
Suci/Dewa Ruci (Ego-spiritual, TheSelf), di dalam samudra kehe-ningan di pusat
kalbu-hatinya yang suci-sendiri. Diyakini sebagai filosofi asli Jawa (wa-yang) di
dalam episode Dewa Ruci, tersirat suatu metafor olahsemedi (introspeksi). Buku
ini berupa bunga-rampai tulisan ‘3-dimensi’ tentang fisika kuantum, kardiovaskular, dan Candrajiwa-&-Dunia Indonesia/Soenarto (CJI) yang telah dimuat di
Tabloid Kardiovaskuler sepanjang tahun 2012-2018. Tulisan aslinya ditambah
dengan gambar-gambar yang sesuai dengan temanya. Pada tahun 2012, hadiah
Nobel tentang Fisika Kuantum diberikan kepada 2 orang peneliti yang dapat
menangkap partikel kuantum dalam metode yang berbeda. Mereka adalah Serge
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Haroche dari Perancis dan David J. Wineland dari USA. Isi buku ditutup pada
Bab-IV (50 halaman) tentang Pencerahan Spiritual Abad Ke-21 (Carl Gustav
Jung-Fisika Kuantum-Soemantri Hardjoprakoso). Selamat membaca, semoga
Suksma Sejati/TheForce, sadar kolektif/agung (dinamis), menganugerahkan
tuntunan, pencerahan dan kekuatan-Nya kepada kita semua, amin.
LIFE IS STRUGGLE ; Jejak Karier, Cinta, dan Keluarga PENULIS: L. Husna
Ukuran : 14 x 21 cm ISBN : 978-623-283-686-0 Terbit : September 2020
www.guepedia.com Sinopsis: Manusia memang selalu ingin yang terbaik untuk
hidupnya, selalu bermimpi dan selalu berharap. Hidup itu tidak akan indah kalau
dilalui tanpa perjuangan. Terkadang sedih, senang, kalah, dan menang
merupakan sebuah paket yang sangat sederhana. Sedih dan kalah itu bukan
sebuah badai yang akan membuat mati, bukan juga sebuah masalah yang harus
ditakuti. Tidak ada satu manusia pun di dunia ini yang tidak pernah punya
masalah. Anda perlu tau bahwa Tuhan sedang menguji iman yang ada dalam diri
Anda. Apakah Anda sadar? Dari setiap masalah yang Anda hadapi itu adalah
cambuk untuk membuat Anda menjadi semakin dewasa. “Semua orang itu ingin
bukti, bukan omong kosong. Jangan sampai Anda disebut kaleng-kaleng. Ketika
kaleng itu ditendang, maka bunyinya akan sangat nyaring, karena tidak ada isi.
Begitulah halnya manusia yang hanya berangan-angan tinggi, namun enggan
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untuk mewujudkan. Gali potensi diri Anda dari sekarang. Bermetamorfosislah
untuk menjadi sosok yang berharga”- (L. Husna) www.guepedia.com Email :
guepedia@gmail.com WA di 081287602508 Happy shopping & reading Enjoy
your day, guys #penerbitan #penerbitonline #bikinbuku #penulis #menjadipenulis
#novel #buku #bukuonline #bikinbukugratis #writer #percetakan
#percetakanonline #percetakanmurah #penerbitanmurah #puisi #sajak #quotes
#poem #poetry
@bungdiki adalah founder akun Instagram @dakwahsocmed. Sejak kecil,
penulis yang lahir pada 5 Juni 1991 ini memiliki hobi membaca. Selain sebagai
social media activist, saat ini penulis juga berprofesi sebagai seorang digital
marketing strategist di sebuah perusahaan konsultan media dan public relation.
Tahun 2011—2012, saat masih kuliah di Jurusan Komunikasi dan Penyiaran
Islam, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, penulis mulai bersentuhan dengan dunia
digital secara keilmuan. Menurutnya, media tidak hanya dapat dijadikan sebagai
alat untuk menjalin pertemanan, tetapi juga sebagai alat untuk dakwah. Saat itu
penulis berpikir bagaimana ilmu yang dipelajarinya saat duduk di bangku kuliah
yang terkait dengan dakwah dan keislaman bisa tersebar luas. Pada akhirnya,
penulis menggunakan sosial media sebagai wadah menulis dan memberikan
gagasan pribadi. Saat masih kuliah, penulis juga aktif mengelola media digital
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(website dan media sosial) salah satu organisasi keislaman. Dari situ tercetuslah
akun @dakwahsocmed pada tahun 2014 melalui media sosial Twitter.
Bergabungnya penulis dengan wadah berkumpulnya komunitas dan akun-akun
dakwah, yaitu Aku Cinta Islam (ACI), menambah motivasi untuk menyebarkan
kebaikan di dunia maya. Penulis juga dipercaya sebagai ketua Aku Cinta Islam
2.0 (2014 – 2016). Saat ini, penulis sedang menempuh pendidikan S2 di
Universitas Mercubuana, Fakultas Magister Ilmu Komunikasi. Prinsip penulis
untuk dakwah di dunia maya, “Bisa jadi ibu jarimu kelak menjadi jenderal yang
mengantarkan ke dalam surganya Allah atau malah menyeretmu ke nerakanya
Allah.” CO-WRITER @fitriapratiwi_pipit adalah editor Visimedia Pustaka sejak
2013. Kegemarannya menulis dan membaca telah membuatnya tidak bisa
terlepas dari dunia buku. Selain aktif sebagai editor dan anggota di beberapa
komunitas Islami, ibu satu anak ini juga mengajar di STEI SEBI sebagai dosen
Bahasa Indonesia dan Komunikasi Bisnis. Lillah, billah, fillah adalah motivasinya
dalam semua aktivitas. Buku persembahan Penerbit VisiMedia #Vmedia
#Visimedia #VisimediaPustaka #DakwahSocmed #BungDiki #Religi #Muslim
#Muslimah #Islam #Islami #KisahInspiratif #Saleh #Saleha
#MenemukanCintamuSaatKehilanganCintamu #MCSKC #MoveOn #PatahHati
#PutusAsa #SakitHati #KehilanganCinta #Galau #Baper #Cinta #Ikhtiar #Bangkit
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#Istiqomah #Istikamah #Taaruf #JatuhCinta #Ikhlas #MencintaiKehilangan
#jodoh #Syari #Khitbah #Pernikahan
Mengikat Cinta dan Kasih Sayang “Barangsiapa mencintai karena Allah,
membenci karena Allah, memberi karena Allah, berarti imannya telah
sempurna.” (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi). ISLAM tidak melarang cinta kasih.
Justru, Islam sendiri adalah agama kasih dan menjunjung cinta pada sesama.
Dalam Islam, cinta demikian dihargai dan menempati posisi sangat terhormat,
suci dan sakral. Islam sama sekali tidak alergi terhadap cinta. Islam mengakui
fenomena cinta yang tersembunyi dalam jiwa manusia. Secara psikologis, cinta
merupakan emosi yang penting dalam kehidupan manusia. Cinta adalah faktor
utama dalam membentuk keluarga dan mengikat individu-individu anggotanya
agar saling membantu. Dalam dunia anak-anak, cinta ini mempunyai peranan
sangat penting dalam membentuk kepribadian seorang anak. Menurut Dr.
Muhammad ‘Utsman N, secara umum cinta merupakan faktor penting dalam
membentuk hubungan sosial yang harmonis di antara manusia. Cinta mengikat
seseorang dengan keluarganya, masyarakatnya, dan tanah airnya. Cinta pula
yang mendorongnya untuk mengorbankan harta dan jiwanya untuk membela
keluarga, masyarakat, dan tanah airnya. Akhirnya, tidaklah berlebihan kalau
dalam kaca mata Islam, disebutkan bahwa mencinta dan dicinta itu adalah
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“risalah” suci yang harus ditumbuhsuburkan dalam dada tiap pemeluknya.
Makanya Islam menghalalkan perkawinan dan bahkan pada tingkat mewajibkan
bagi mereka yang mampu. Islam tidak menganut “selibasi” yang mengebiri fitrah
manusia. Sebab memang tidak ada rahbaniyah dalam Islam. Untuk itu, ikatlah
secara benar makna cinta dan kasih sayang ini dalam kehidupan maupun gaya
hidup setiap manusia, termasuk dalam kehidupan membangun rumah tangga.
Dan bukan malah sebaliknya, kita justru terbawa dan meniru gaya cinta dan
kasih sayang yang kamuflase lagi menyesatkan.
Di zaman sekarang kehidupan manusia terbagi menjadi dua bagian di kehidupan
nyata dan di kehidupan dunia maya. Memberikan sesuatu yang berguna pada
orang lain tidak harus berupa materi dan benda, namun sebuah kata yang
tersusun dalam kalimat yang kreatif sesuai fakta sosial kehidupan sekarang,
mampu menghasilkan manfaat secara interpersonal baginya. Buku fakultas
kehidupan ini merangkum kata-kata motivasi dan kata-kata bijak semenjak
penulis bergabung di media sosial sampai sekarang dimana menciptakan respon
yang begitu berkesan bagi pembacanya di media sosial, memberikan sebuah
ungkapan arti kehidupan yang tersusun dalam kata puitis namun tegas untuk di
mengerti. Orang yang sering mencurahkan isi hati dan permasalahannya di
media sosial secara tidak langsung mereka membutuhkan pertolongan. Isi dari
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buku ini akan menyediakan beberapa pertolongan hidupmu yang tak henti kalian
keluhkan di dunia maya selama ini.
Ayo Melek Bareng Ummat Islam! Penulis : Gembong United ISBN :
978-623-6348-15-4 Terbit : Juni 2021 Sinopsis : Seperti yang kita ketahui
bersama bahwa kondisi ummat Islam saat ini cukup mengkwatirkan. Adu domba
dan berbagai pelemahan dalam bentuk lain melalui jalan yang legal secara
hukum marak terjadi. Ummat Islam banyak menjadi bulan-bulanan dari berbagai
jenis topeng yang kadang menyentuh secara kasar, tapi juga tidak sedikit yang
menggunakan cara-cara lembut. Maka dari itu, hadirnya buku ini di tangan para
pembaca diharapkan dapat memperluas kepedulian kita pada dakwah agama
Islam dengan melihat dari sudut yang sering terlupakan. Sudut yang sering orang
anggap "gelap" yaitu intelijen Happy shopping & reading Enjoy your day, guys
Dapatkan informasi seputar quotes dari tokoh terkenal QUOTES
Kumpulan kata mutiara Islami yang berasal dari sumber-sumber Islam seperti
Rasul, Sahabat, Ulama, dan Tokoh Islam lainnya. Kata Mutiara ini bisa menjadi
sumber motivasi, inspirasi, refleksi, dan bahkan pengingat kita sebagai umat
manusia dalam menjalani kehidupan ini. Kata Mutiara ini terkait dengan beragam
bidang kehidupan, mulai dari akhlak, ibadah, cinta kasih, ilmu pengetahuan,
sampai seluruh sendiri kehidupan manusia di dunia sebagai bekal menuju
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akhirat.
Buku ini mengupas tentang berbagai motivasi dan kata bijak yang dapat
dijadikan semangat dalam menjalani kehidupan sehari-hari, baik itu dorongan
untuk seseorang agar bersemangat dalam belajar, bekerja, dan bertanggung
jawab, sehingga menghasilkan kualitas kerja yang baik, selalu berinovasi, yang
akhirnya memberikan prestasi sesuai yang diharapkan. Hadirnya buku ini
semoga bisa menambah referensi, pengalaman, wawasan, dan memberikan
motivasi bagi para pembaca, sehingga segala impian yang ingin dicapai dapat
terwujud sebagaimana yang kita harapkan, serta menjadi amal jariyah bagi
penulis. Aamiin yaarobbal’aalamiin.
Kumpulan kata bijak Kumpulan motivasi dosis tinggi Kumpulan nasihat Pepatah Arab Pepatah
China Hadits Harry Potter, Jamil Azzaini, Mario Teguh, Ippho Santosa, dll -Sinopsis: Tak jarang ada sebuah rasa terpendam. Entah itu rindu, benci, cinta, luka dan
sebagainya yang terkadang kita lebuh memilih bungkam. Namun semakin saja berjuta kata
menjajah jiwa. Andai jarak tak meraja Rindu ini takkan menggema Senandung rindu penguasa
rasa Tajuk cinta menyatu asa Terkadang aku sangat ingin mengungkapkan rasaku, namun
aku takut hal itu akan membuatmu menjauh dan meninggalkanku dengan rasa ini........ Dan
kamu harus tahu, cinta ini yak akan luntur walau sudah tersakiti sekian ribu kali olehmu.
*KARENA SEJATINYA CINTA BUKANLAH HAL YANG MENGHARUSKAN KITA UNTUK
SALING MEMILIKI*
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Kata-Kata Motivasi yang keluar dalam hati seseorang mampu membuat suatu keadaan
menjadi lebih baik dan kehidupan ini berubah menjadi indah, menghayati setiap kata dan
memberikan goresan pena dalam suatu kata bijak dalam setiap langkah kehidupan ini.
Memberikan suatu kebijaksanaan dan motivasi dalam mengarungi kehidupan ini dalam
mengalirkan jiwa yang damai dan tenang dalam berusaha dan hidup yang lebih baik.
"Sosok ibu tidak dapat terlepas dari dekap kemesraan yang senantiasa merengkuh kasih
sayang. Dia akan selalu datang dari berbagai penjuru problematika anaknya, bersiap dan
tegap melaksanakan jabatan yang multifungsi tanpa tuntutan bayaran yang harus
diperhitungkan melalui hitungan matematika. Bila pun harus membayarnnya, maka kita tidak
akan mampu untuk membalas dan membayar pengorbanan sang ibu." Buat kami, ibu adalah
yang terbaik. Ibu yang luar biasa yang telah mengajarkan kami arti kesabaran, kekuatan cinta,
dan apa artinya memiliki sebuah cita-cita. Sepanjang waktumu adalah guru untuk kami. Guru
sepanjang hayat. Ibu adalah wanita terbaik yang Tuhan berikan untuk kami sebagai malaikat
pelindung penjaga hidup kami. Ibu bagaikan malaikat kami di kala sedih karena engkau selalu
ada untuk menghibur. Kesederhanaan, kerja keras, pantang menyerah yang dibalut dengan
rasa cinta dan kasih sayang merupakan beberapa hal yang selalu ditekankan dan diajarkan
ibu kepada kami sehingga itulah yang bisa mengantarkan kami berdiri tegar saat ini dalam
menghadapi dunia. Terimakasih atas pengorbananmu yang telah engkau berikan pada kami
anak-anakmu. Terimakasih atas pelajaran hidup yang telah engkau tanamkan sejak kami kecil
sampai saat ini. Seorang ibu pun akan mampu mengurus anak-anaknya, walau sepuluh anak
sekalipun atau bahkan lebih. Sosok tangguh Sang Ibu takkan ada yang bisa menggantikan
posisinya. Buku “ANTOLOGI IBU: CINTA YANG TAK BERBATAS” ini merupakan cerminan
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karakter dan perjuangan seorang ibu dalam menegakan pemenuhan hak-hak hidup anaknya.
Isi buku ini juga penuh inspirasi, motivasi, dan contoh dalam membalut kasih sayang terhadap
anak-anaknya dengan baik. Buku ini didedikasikan kepada para ibu dalam mendidik dan
mendoakan anak-anaknya. Dan anak-anak untuk senantiasa mengingat dan berbakti jasa-jasa
ibu. Dengan mengikuti hikmah dari buku ini, yakinlah bahwa segalanya dapat terjadi dengan
izin Allah dengan cara-Nya yang misteri. Buku ini ditulis oleh para penulis yang tergabung
dalam group WhatsApp Easy Writing dengan gaya penulisan yang khas penulisnya dan
diramu dengan susunan kata-kata nan indah untuk bisa diresapi dari tokoh sosok seorang ibu.
Semoga buku ini bisa memberikan inspirasi kepada kita semua untuk menghormati sosok ibu
sebagai ibu rumah tangga, yang telah melahirkan, membimbing, mendidik dan mengajarkan
kita tentang arti hidup ini. Ibu: sumber inspirasi cinta dan kasih sayang yang tak terbatas. Aku
sayang ibu!
Kata Bijak dan Motivasi Penulis : M.Sabda Al-Hari Ukuran : 14 x 21 cm ISBN :
978-623-270-713-9 Terbit : November 2020 www.guepedia.com Sinopsis : Banyak manusia
yang mengatakan kalau saat ini saya telah terlambat, padahal mereka belum tahu pasti
sebenarnya kegagalan itu bukanlah pada saat dia mengatakan keterlambatan mereka, tapi
pada saat mereka tidak siap untuk mendengarkan nasehat orang lain untuk mengubah
mindset mereka itu sendiri. Untuk itu, kita perlu belajar dari mereka yang memiliki pengalaman
dalam mengarungi kehidupan ini. Tidak ada kata terlambat untuk mereka yang ingin sukses
dan menjadi orang yang hidup abadi dan selalu diingat oleh semua orang. www.guepedia.com
Email : guepedia@gmail.com WA di 081287602508 Happy shopping & reading Enjoy your
day, guys
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ALYA gelisah. Sejak tadi dia mencari kotak parkir kosong namun, masih belum ditemui.
Rasanya, sudah tiga kali keretanya berkeliaran di sekitar jalan raya berhampiran dengan
kawasan komersial yang terdiri daripada bangunan lima tingkat itu, tetapi pencariannya
hampa. “Alamak, janganlah aku terlambat!” Dia tiba-tiba membebel sambil mengerling jam
tangan. Dia mendapati jarum hampir menuju ke angka 9.00 pagi. Lagi sepuluh minit temu
janjinya akan berlangsung. Dia terus jadi gelisah bila memikirkan yang dia akan kelewatan.
Tak pasal-pasal dia dicop sebagai orang yang tidak menepati masa. Padahal selama ini dia
begitu pantang dengan orang begitu. Namun, dia bukan sengaja mahu bertemu klien dalam
keadaan yang lewat dan tergesa-gesa.
Terkadang sulit untuk memaksakan diri belajar Mungkin kata itulah yang tepat untuk
menggambarkan tujuan penyusunan ebook ini Tidak banyak dari kita mudah untuk
mempelajari ilmu-ilmu baru karena mungkin alasan dari rutinitas kita dalam kehidupan seharihari Melalui cerita inilah penulis berharap kita dapat belajar dengan lebih mudah karena
biasanya kita lebih suka mendengarkan sebuah cerita daripada mendengarkan ceramah ilmu
di majlis-majlis ta’lim Cerita yang disajikan di dalam ebook ini merupakan kumpulan dari kisahkisah inspiratif yang sangat berguna sebagai renungan kehidupan bagi kita Renungan yang
berasal dari pengalaman orang-orang yang lebih dahulu mengalaminya dalam kehidupan
Melalui cerita kisah-kisah di dalam ebook ini, penulis berharap kita dapat mengambil faedah
berguna setidaknnya untuk diri kita sendiri dan lebih baik lagi jika kita bisa menyebarkan
faedah ini ke sesama saudara maupun sahabat ataupun kenalan yang kita miliki Sedalam
apakah kita mengambil faedah dari kisah-kisah dari ebook ini, hal tersebut tergantung pada
pemahaman kita masing-masing Walau begitu belajar dari kisah merupakan kegiatan yang
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mengasyikan dan tidak menjenuhkan karena kita dirangsang untuk menyelami kisah orang
lain, meresapinya dan memikirkan faedah apa yang dapat kita ambil dari cerita tersebut i Kisah
Yang disajikan dalam ebook ini : 1. Tangisan Rasulullah Mengguncangkan Arasy 2. Ibnu Hajar
dan seorang Yahudi 3. Ayah, Anak dan Burung Gagak 4. Perbincangan di Barbershop 5.
Kuingin Anakku Menirumu 6. Dulu Haram Kini Halal 7. Kisah Sebutir Buah Apel 8. Kekuatan
Maaf Rasulullah 9. Taubatnya Ka’ab bin Malik 10. Perempuan Tua dan Seekor Sapi 11.
Apakah Saya Menikahi Orang yang Tepat 12. Kasih Tanpa Batas 13. Mengalahkan Diri
Sendiri 14. Kisah Pohon Apel 15. Penantian Puluhan Tahun 16. Perempuan yang Dicintai
Suamiku
Buku ini menyajikan secara lengkap beragam amalan pemikat suami. Bagian pertama
menyajikan amalan-amalan ‘ubudiyyah yang terdapat dalil hukum yang mendasarinya.
Sementara itu, bagian kedua menyajikan amalan-amalan fi’liyyah yang mudah dipraktikkan.
Ragam amalan pemikat suami ini disajikan untuk para istri yang ingin suaminya cinta mati dan
agar suaminya tidak bakal berani pindah ke lain hati. Buku ini sangat cocok bagi para istri.
Judul : SENI MERAWAT CINTA BAGI ISTRI: Ketika Engkau Berharap Suamimu Cinta Mati
dan Tidak Bakal Berani Pindah ke Lain Hati Ukuran : 14x20.5cm Jumlah halaman : 236 ISBN :
978-623-7910-74-9 Tahun : 2021
"Dalam buku ini kita akan menemukan kisah dan saran penuh motivasi dari para wanita luar
biasa. Mereka adalah orang-orang yang gigih berjuang untuk meraih impian. Tidak ada
sesuatupun yang bisa menghalangi mereka untuk sukses. Meskipun harus jatuh bangun dan
mengalami berbagai cobaan, mereka tetap berjuang keras tanpa kenal lelah. Mereka yakin
akan impian mereka dan sukses meraihnya dengan suka cita. Kesuksesan mereka bukan
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hanya bermanfaat bagi diri sendiri, melainkan juga bagi banyak orang. Kisah tentang
seManga, Manhua & Manhwat, kekuatan, dan kegigihan para wanita ini dapat menjadi
pelajaran bagi kita bahwa bila kita berjuang dengan gigih disertai hati yang kuat, tidak akan
ada impian yang tidak bisa kita raih. Jadi, apabila Anda mudah 'patah', bacalah buku ini. Dan,
hadiahkan kepada seseorang yang sedang membutuhkan kekuatan."
"""Kiara Ketika kau tidak mampu meminum teh pahit, kau akan dengan sengaja menambahkan
gula agar teh itu menjadi manis. Sama seperti hidup. Jika kau tidak mampu melewati
kesedihanmu itu seorang diri, Tuhan pasti akan memberikanmu orang lain sebagai ‘pemanis’,
agar kau mampu melewati cobaan hidupmu. Anugerah Secangkir Teh Tuhan menciptakan
langit dan bumi dengan sederhana. Dengan tulang rusuk Adam, terciptalah Hawa dengan
sederhana. Dan sesederhana itu juga aku bilang ke kamu kalau aku suka. Suka sama semua
kelebihan dan kekurangan yang kamu punya. Dan suka caramu meminum teh dan
menyisakannya untukku. Sebuah Kata di Atas Cinta Cinta memang tak bisa dipaksakan Waktu
yang cukup lama, persahabatan yang sangat erat, keterbukaan, bukan menjadi jaminan aku
bisa bersamanya. Tapi aku tetap bisa bersamanya, siapa pun aku baginya, secangkir teh akan
selalu dia suguhkan bagiku, Itu janjinya, dan aku percaya itu."""
Keluarga tanpa kehadiran anak bagi sebagian besar orang kuranglah lengkap. Apalagi,
hadirnya seorang anak merupakan salah satu perwujudan cinta bagi pasangan yang membina
keluarga bahagia. Wujud cinta tersebut patut disyukuri, tidak boleh disia-siakan, dan anakanak pun sudah seharusnya dididik dengan baik. Salah satu cara mendidik anak dengan bijak
dan cerdas adalah melalui cinta yang Anda berikan, sebagai orangtua yang peduli terhadap
tumbuh kembang buah hati. Buku ini juga terinspirasi dari cinta; cinta yang diberikan oleh
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orangtua kepada anak-anaknya. Cinta tanpa pamrih, cinta tanpa batas, cinta tak bersyarat;
cinta yang memiliki tujuan serta harapan untuk kehidupan anak-anak yang lebih baik dan
membahagiakan. Bab demi bab dalam buku ini disajikan untuk menemani siapa pun orangtua,
dengan berbagai latar belakang kehidupannya, dalam mendidik anak dengan penuh cinta.
Semoga dengan membaca buku ini, Anda semakin yakin dan makin terinspirasi untuk
mengungkapkan dengan berbagai cara, agar anak merasa dicintai.
Nafsu berkata, “Carilah yang rupawan, hartawan, dan menawan.” Cinta menyela, “Jangan
seperti itu. Carilah seseorang yang mencintai Allah Swt. melebihi cintanya kepadamu.” Nafsu
berucap, “Iya. Benar. Umur sudah kepala dua kok belum cari pasangan. Ada jalan pintas,
yaitu dengan pacaran sehat. Pacaran yang memotivasi untuk saling memperbaiki diri.”Cinta
tak setuju, “Jangan seperti itu. Tak ada kehalalan di atas pacaran. Saat ini jomblo saja dulu.
Nikmati saja hidupmu dengan beribadah. Jika sudah oke, jodoh yang oke juga akan mendekat
meskipun tanpa pacaran.”Ingat ya, hakikat cinta adalah ketundukan dan kepatuhan hanya
kepada-Nya. Jika cinta yang hadir ternyata meresahkan hati, itu cumalah cinta yang semu. Itu
hanya balutan nafsu. Nafsu itu mengarahkan kita pada kemaksiatan. Lantas, cinta seperti apa
yang Allah Swt. ridhai? Dapatkanlah jawabannya di buku ini.
Banyak orang yang sedang terpuruk dan sedang bersedih hati, namun tidak tahu harus
bagaimana. Apalagi bila tidak ada orang dekat yang mengetahui tentang keterpurukan kamu
tersebut. Oleh karena itu, kamu mungkin bisa bangkit kembali dengan berkaca pada beberapa
kata-kata mutiara bijak kehidupan berikut ini.
"Kami bisa mengatasi gravitasi, namun kami tidak bisa mengatasi cinta." Kalimat di atas
adalah cuplikan syair lagu dalam film Rusia, "Black Lightning" atau "Chernaya Molniya" (2009),
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yang disutradarai oleh Dmitry Kiselev dan Aleksandr Voyinskiy. Ungkapan itu sangat
menggelitik, menggambarkan kemampuan manusia yang sangat hebat dalam mengendalikan
kehidupan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek). Film itu menggambarkan mobil
berbahan bakar premium yang bisa terbang, sebuah imajinasi tentang kehebatan iptek dalam
mengendalikan gravitasi. Manusia dengan iptek yang canggih, bisa “mengalahkan” gravitasi.
Namun rupanya lebih rumit bagi iptek untuk “mengalahkan” cinta. Betapa banyak manusia
yang menguasai iptek namun tak berdaya menghadapi perasaan cinta. Rupa-rupanya cinta
justru sedemikian powerful menguasai jiwa manusia yang mereka merasa tidak berdaya.
Begitulah cinta. Cinta merupakan jalinan indah dari lima huruf yang mampu mengubah
segalanya. Yang miskin menjadi kaya, yang lemah menjadi kuat, yang malas menjadi giat,
yang sedih menjadi gembira, dan yang lesu menjadi sangat bergairah. Sungguh luar biasa
bias cinta. Begitu pula buku ini ditulis, semuanya atas dasar cinta dan bercerita tentang cinta.
Cinta dalam keluarga, cinta dalam dunia pekerjaan, cinta dalam pengabdian, dan cinta yang
menjadi landasan mengejar asa. Merajut Asa dalam Cinta. Begitulah para penulis memilih
judul buku ini. Sebagai cerminan bahwa cinta mampu memberi kekuatan dalam keseharian
penuh karya. Semoga buku ini dapat dinikmati dan memberi inspirasi bagi para pembaca.
Selamat membaca! Buku ini merupakan karya bersama peserta Kelas Menulis Online Antologi
Batch 10 Alineaku dibawah bimbingan Pak Cahyadi Takariyawan dan Bu Ida Nur Laila
-Alineaku PublisherCopyright: 930e083f5eea27d21aa69fd069a0b1ca
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