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Barang Keperluan Bayi Dan Ibu Bersalin Yang Penting
Atiqah jadi 'lumpuh' apabila mendengar berita buruk tentang suaminya. Demi bayi yang dikandungnya, dia terpaksa menerima Khairil.
Mereka menjawab : :Mustahil, dia mesti belajar ilmu Tauhid, Tajwid, Hadis, Fekah, Usul memasuki musykilah dan masalah yang banyak dan
ia tidak mungkin selesai dalam masa lima tahun”. Saya berkata : “SubhanaAllah. Maha Suci Allah Tidakkah seorang Badwi pernah datang
menemui Rasulullah SAW selama sehari atau setengah hari, dia dapat mengetahui Islam dan membawanya kepada kaumnya. Beliau telah
menjadi guru dan pendakwah Islam kepada mereka. Lebih daripada itu, Rasulullah SAW telah menerangkan agama seluruhannya (dalam
hadis Jibril) menggunakan 3 perenggan. Baginda SAW telah memperkatakan tentang Iman, Islam dan Ihsan. Mengapa kita tidak boleh
menerangkannya pada hari ini dalam masa sejam?” Buku ini menjelaskan panduan yang lengkap dan mudah bagi setiap orang untuk
mengenali agama Islam ini …
"""Memberikan ASI adalah kewajiban bagi setiap ibu kepada bayinya. Aktivitas ini mengandung pahala yang sangat besar, sebagaimana
Nabi Muhammad pernah berkata “Apabila seorang wanita menyusui bayinya, ia memperoleh pahala sama dengan pahala orang yang
menghidupkan seorang yang mati, apabila ia telah menyapihnya (setelah cukup usianya), satu malaikat khusus akan mengucapkan selamat
kepadanya karena keberhasilannya melakukan tugasnya menyusui anaknya, dan ia berkata “dosa-dosamu yang lampau sudah diampuni.
Buku 7 Jurus Sukses Menyusui ini bertujuan untuk menambah informasi bagi para ibu sehingga pengalaman dan pengetahuan yang saya
miliki mengenai ASI dan proses pemberiannya sampai bayi cukup umur (dua tahun) dapat dirasakan dan dilakukan oleh ibu-ibu lainnya.
Jurus 1. Niat Jurus 2. Pengetahuan Jurus 3. Persiapan Jurus 4. Teknik 4 M (Menyusui, Memerah, Menyimpan, dan Memberi) Jurus 5.
Menjaga/Memperbanyak Suplai Asi Jurus 6. Patuhi Jadwal Menyusui Jurus 7. Libatkan Keluarga Harapannya kedepan akan semakin banyak
ibu yang dengan bangganya menyatakan bahwa mereka telah berhasil memberikan ASI kepada anak-anaknya sampai dengan cukup umur
dan akan merasa malu jika tidak mampu menyusui."""
Manusia sekeliling menganggap dia sebagai bomoh. Ada juga yang menggelar dia sebagai pengamal ilmu mistik. Tapi sebenarnya dia lebih
daripada itu. Dia manusia terpilih. Parasnya indah bagai bidadari. Pewaris tugas masa lampau untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan
alam ghaib. Dia dibantu oleh dua penjaganya – manusia dari zaman dulu yang diberikan keizinan oleh Maha Pencipta untuk turun semula ke
Bumi. Percaya atau tidak pada mereka, itu terpulang. Apa yang penting, dia harus melaksanakan tugas yang dipikul. Sesiapa saja di dunia
ini punya hak untuk percaya atau tidak. Jadi kau bagaimana? Percaya dan yakin yang dia adalah Hauri? p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px
0.0px; font: 12.0px 'Times New Roman'; -webkit-text-stroke: #000000} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px 'Times New
Roman'; -webkit-text-stroke: #000000; min-height: 15.0px} span.s1 {font-kerning: none} (Buku Fixi)
Buku Pintar Ibu & Bayi merupakan panduan lengkap merawat buah hati dan menjadi orangtua cerdas. Masalah-masalah seputar perawatan
bayi baru sampai balita terangkum dalam buku ini. Permasalahan dalam perencanaan kehamilan, menghadapi kelahiran, perawatan, hingga
mitos dan fakta yang berkembang, dibahas tuntas—Anda akan merasa bertanya langsung kepada ahlinya. Temukan solusi tepat untuk
berbagai masalah dalam merawat dan mengasuh si kecil agar sehat, baik secara fisik maupun psikologis, dalam setiap pembahasan.
Persiapkan diri Anda dengan cermat sebelum terjun langsung menjadi ibu, merawat, dan mengasuh si kecil. Orangtua cerdas, buah hati
sehat, keluarga bahagia. Apa Saja Isi Buku Ini? Persiapan selama Kehamilan sampai Kelahiran Solusi Menghadapi Baby Blues Informasi
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Lengkap tentang ASI & Menyusui Serba-serbi Menggendong Bayi & Cara Tepat Memilih Pengasuh untuk Bayi Anda Tentang Tangisan,
Tidur, hingga Toilet Training untuk si Kecil Kesehatan, Imunisasi, & Solusi jika si Kecil Sakit Tanya jawab Pertumbuhan & Perkembangan
Fisik, Emosional, & Sosial si Kecil Manajemen Waktu Bekerja & Mengurus Anak di Rumah Tip & Trik Cerdas Menjadi Orangtua Baru
Kehidupan Seks Pasangan setelah Mempunyai Bayi Memulai Olahraga & Diet Pascapersalinan "Wow, lengkap aekali isinya. Saya suka
dengan cara penjelasannya yang menggunakan Q & A, tabel, poin, dan lain-lain yang memudnhkan saya untuk membaca dan
menceernanya, bukan berupa paragraf panjang yang membosankan. Semua ibu wajib punya buku pedoman yang memuduhkan dirinya
dalam proses menjadi orangtua, khususnyn seorang new mom seperti saya." -BukuneMemiliki suami posesif mungkin biasa bagi sebagian istri. Hal itu wajar dan bukti bahwa sang suami sangat mencintai sang istri dan tidak
ingin berbagi dengan lelaki lain. Tapi bagaimana jika suami posesif itu adalah seorang yang gay?. Hal itu akan menjadi sesuatu yang
menjanggal dan tentunya menyebalkan. Bagaimanakah rasanya?. Isabella Rosemary Thompson akan menjawabnya lewat kisah cintanya.
Seorang international model yang harus terjebak dalam pernikahan anehnya karena perjodohan gila yang dilakukan ke-dua orang tuanya.
Dan betapa sialnya lagi ketika Bella mengetahui bahwa lelaki yang menjadi suaminya adalah seorang gay tepat saat resepsi pernikahannya
sendiri. Dexter Nathaniel Orlando. Setelah gagal menggaet bangsawan asal Swedia, Annelish Crystalline Ritzie untuk menjadi istrinya
sekaligus penutup jati dirinya yang seorang gay, orang tuanya memaksanya pulang ke New York untuk dinikahkan secara paksa karena
mereka jengah melihat putra sulungnya yang tidak kunjung menikah. Dipertemukan dengan seorang model cantik yang sialnya mengetahui
orientasi seksualnya tepat pada hari pernikahannya membuat seorang Dexter harus jungkir balik dengan kehidupannya. Seperti apakah
kisah keduanya? Yang sudah penasaran mari kita bacaaa….!!! Sequel dari ‘My Spoiled Bodyguard’. Bagi penggemar baby Zac dan Nona
Annelish, boleh baca kisahnya Dexter di sini, yang sebel sama Dexter, mari kita siksa si Dexter di sini kawan-kawann… “Apa-apaan ini? Jadi
aku menikahi seorang gay?, kegilaan macam apa yang orang tuaku ciptakan?, bisa-bisanya mereka menjerumuskanku bersama pria gay
menjijikan itu…!!!” [Bella] “gadis ini sangat berbahaya, aku harus berusaha keras untuk menghentikannya menyebarkan jati diriku
sebenarnya, awas saja kau…” [Dexter]
Sesuatu yang diawali dengan niat tidak benar ternyata akan berakhir sia-sia. Arven sudah mengalami sendiri hal itu karena menikahi Naila
dengan maksud dan tujuan tertentu. Sehingga setelah tujuan itu tercapai, pernikahan mereka pun berakhir di saat dia sudah mulai mencintai
Naila. Mereka berpisah meski saling mencintai. Sampai saat ini Arven masih memiliki rasa untuk Naila padahal sudah beberapa tahun
berlalu. Namun, dia hanya memendam perasaan itu karena merasa tak pantas bersama Naila. Apalagi jika mengingat apa yang sudah terjadi
padanya setelah perpisahan mereka. Dia manusia hina yang tak layak memiliki wanita sebaik Naila. Arven sudah menahan rindu selama ini
pada Naila. Dia tidak bisa menemui Naila karena ternyata mantan istrinya itu sudah pergi entah ke mana. Hingga tanpa sengaja Arven
bertemu Naila kembali saat tugasnya dipindahkan ke kota lain. Dia melihat Naila yang bekerja menjadi kasir di sebuah restoran ternama.
Yang tak pernah Arven duga, dia bukan hanya melihat Naila sendiri. Namun, dia juga melihat seorang anak kecil menghampiri Naila dengan
menyebutnya Bunda. Lalu disusul oleh seorang laki-laki yang langsung menggendong anak itu. Arven harusnya sadar kalau mereka sudah
lama berpisah. Naila pasti sudah melupakannya dan mencoba menerima laki-laki lain. Dia pun ikut senang kalau akhirnya Naila bisa
berbahagia. Namun, tanpa bisa dicegah hatinya terasa sakit saat melihat Naila bersama laki-laki lain. Jauh dari lubuk hati Arven, dia masih
berharap kalau akan bisa bersama Naila lagi. Namun, dia pun tidak akan mengusik Naila jika wanita itu memang sudah berbahagia. Apalagi
dia sadar betul kalau dia tidak pantas untuk Naila.
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AKIBAT mabuk bercinta, Erin & Ariff bertekad mengakhiri perhubungan mereka dengan ikatan perkahwinan. Hangatnya darah muda
menjadikan mereka tidak memikirkan darjat dan usia masing-masing yang masih terlalu mentah dalam melayari bahtera rumah tangga. Dan
akibatnya, sebaik kedua-duanya melangkah ke gerbang perkahwinan, rumah tangga mereka berantakan kerana kurangnya persefahaman
sesama mereka. Krisis demi krisis berlaku hanya kerana perkara-perkara remeh hingga akhirnya membawa kepada perpisahan. Berbulan
lamanya Ariff menghilang tanpa pesan. Tiada isteri yang menemani dan berkongsi suka dukanya. Dia hanya pulang apabila mendapat tahu
keadaan isterinya yang sarat mengandung. Sekali lagi kesabarannya teruji apabila terpaksa berdepan dengan cacimaki mertuanya bila
dituduh suami yang tidak bertanggungjawab dan mementingkan diri.
Biography of Fatmawati Soekarno, wife of President Soekarno.
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 pasalpasal 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.
Buku ini merupakan buku hasil kajian sosial dan pengembangan pendidikan agama Islam. khususnya kepedulian kaum muslimin untuk
menata, merencanakan pendidikan anak sejak dalam kandungan, bahkan sebelumnya. Dengan harapan jika pendidikan terhadap generasi
muslim direncanakan jauh-jauh hari, akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia umat Islam dan akhirnya akan membawa kemajuan
umat Islam. Setelah mempertimbangkan banyak hal, penulis menetapkan buku ini untuk disusun dan disebarluaskan kepada para dosen,
guru, orang tua dan pemerhati pendidikan Islam. Sebagai bahan bertukar pengalaman, wawasan, ide dan inspirasi guna membangun umat
Islam yang lebih berdaya. cakupan isi : Peran orang tua mendidik anak, mempersiapkan pendidikan anak, memperkokoh keluarga untuk
mencipakan lingkungan yang islami bagi tumbuh kembang anak, proses pertumbuhan janin dalam kandungan, Gizi dan Manfaatnya bagi Ibu
hamil, pendidikan anak dalam kandungan, mengatasi masalah pada masa kehamilan, sukses cerdas menghadapi persalinan bagi ibu hamil.
Kita sebagai anak muda perlu menyadari bahwa kita adalah aset yang berharga. Di usia kita, sangat tepat untuk belajar banyak hal. Sudah
selayaknya bila ilmu dan hikmah-hikmah generasi mulia masa lampau menjadi makanan rohani kita. Maka berusahalah menjadi bagian para
pembelajar, tak hanya sebatas di bangku sekolah formal karena dunia yang luas ini menghadirkan ruang belajar yang begitu baik. Jadilah
peka dalam menerawang ayat-ayat-Nya yang tertuang di semesta. Kita jadikan ia sebagai bahan renungan, bahwa tak ada satu pun
sebetulnya di dunia ini yang terjadi bukan atas kehendak-Nya. Buku ini dapat menjadi bahan inspirasi dan renungan untuk selalu menyadari
hakikat diri kita sebagai seorang muslim dan seorang pembelajar masa kini. Dari pemudalah semestinya ke depan lahir para pembelajarpembelajar. Dan lewat pemudalah harapannya ke depan dapat mengguncang dunia. Selamat membaca.
Transisi kehidupan daripada seorang gadis menjadi seorang ibu, pasti akan meninggalkan kesan berbentuk emosi, mental dan fizikal buat
seseorang. Buku ini menawarkan solusi perjuangan mengurus emosi yang dilalui para ibu bersumberkan Al-Quran dan As-Sunnah,
perubatan moden dan pengalaman peribadi.
Kehamilan bagi seorang perempuan yang menikah adalah anugerah terbesar dari Allah Swt. Kehamilan menjadi momen di mana istri dan
suami saling bekerja sama menghadapi rutinitas yang baru sebagai calon ibu dan ayah. Kehamilan perlu dipersiapkan dengan baik, karena
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ini adalah amanah yang harus dijaga sampai kelahiran nanti. Kehadiran seorang anak di tengah-tengahkeluarga adalah penyenang hati
orangtuanya. Sebagaimana ayat cinta Allah dalam Qur’an Surah Al-Furqan ayat 74, “Dan orang-orang yang berkata, ‘Ya Tuhan kami,
anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami pemimpin bagi orangorang yang bertakwa’.”
Tren belanja online saat ini lebih banyak didominasi lewat marketplace daripada online shop di media sosial ataupun platform lain.
Alasannya, marketplace memiliki tingkat keamanan dan kepercayaan pelanggan yang tinggi. Selain itu, marketplace juga menyediakan
banyak promo yang menarik minat konsumen. Melihat fenomena tersebut, maka berjualan online di marketplace menjadi sebuah peluang
usaha yang sangat menjanjikan. Namun, kamu juga harus cermat memilih marketplace yang akan kamu gunakan untuk memasarkan produkprodukmu. Buku ini membantumu memahami seluk-beluk marketplace, seperti cara membuka toko, mengelola transaksi, menaikkan traffic,
serta memanfaatkan fitur-fitur yang ada sehingga mampu menghasilkan omzet ratusan juta rupiah. Selain itu, terdapat cerita inspiratif dari
orang-orang yang sukses berbisnis lewat marketplace. Selamat membaca, selamat berjualan! Sellingpoint: 1. Persiapan Memulai Bisnis
Online di Marketplace 2. Memulai Berjualan di Marketplace 3. Strategi Menaikkan Traffic dan Mengoptimasi Penjualan di Marketplace 4.
Mengelola dan Mengembangkan Toko, dll.
Jodoh kami, kejutan terindah daripada Ilahi. Razin Aniq, seorang lelaki biasa yang tinggi dengan ego dan terlalu mementingkan maruah
sehingga sanggup menafikan walau sedikit pun perasaan kasih sayang yang cuba menembusi ruang hatinya. Sikap pantas baran yang ada
pada dirinya telah menjadikan bahasanya sekasar tingkah lakunya. Namun, dia punya alasan sendiri di sebalik cerita itu. Kehadiran Sarimah
Aisya, gadis polos yang bersikap lurus dan terlalu berlembut menyebabkan dirinya menjadi mangsa kebencian Razin Aniq. Kata-kata benci
sering dihamburkan lelaki itu terhadapnya, bahkan beberapa kali juga dia menjadi mangsa kekasaran Razin Aniq. Namun dalam
kekasarannya terhadap Sarimah Aisya tetap wujud suatu perasaan dalam dirinya yang membuatkan dia sentiasa ingin melindungi gadis itu.
Tetapi setiap pertolongan yang diberikan kepada gadis itu masih tetap dinafikan niat sebenarnya. Baginya, harga dirinya itu lebih tinggi
daripada segala-galanya. “Kau boleh berambus daripada hidup aku. Aku tak perlukan perempuan dalam hidup aku. Lagi-lagi perempuan
yang macam kau!” Razin Aniq "Kenapa Encik Razin benci sangat dengan saya? Apa salah saya?" Sarimah Aisya
Belum pun usia Oktober lima belas tahun, ibunya meninggal dunia, menjadikannya anak yatim piatu. Tinggal bersama-sama mak cik dan pak
ciknya serta dua orang sepupunya, Oktober terpaksa berdepan dengan sikap permusuhan sepupunya, Jing An. Pada masa yang sama,
Oktober dilanda dilema. Sebelum meninggal dunia, ibunya telah meninggalkan beberapa pucuk surat yang tersimpan di beberapa tempat
yang berbeza. Oktober terpaksa melaksanakan tugasan demi tugasan yang diberikan oleh ibunya dalam surat wasiat pertama, sebelum
boleh membuka surat seterusnya. Apakah tugasan tersebut, tugasan yang akhirnya membuka rahsia tentang dirinya yang sebenar?
Dapatkah Oktober melaksanakan semua hajat ibunya itu?
Inanna mungkin masih terlalu muda untuk membuka pintu yang membawanya pada pernikahan. Namun berbagai kecerobohan membuat
gadis itu tidak punya pilihan. Inanna memilih menghabiskan sisa hidupnya bersama Alistair. Cinta berhadir begitu dia menantang mata
sewarna biru es itu. Harapan dilambungkan ke langit, sutau saat nanti inanna bisa bukankah mereka terikat sumpah di depan tuhan? Tapi
apa jadinya saat inanna tahu kalau Alistair cuma menganggapnya wujud kepingan masa lalu? Percayalah, cinta takkan pernah
semenyenangkan itu.
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? Dinda Arsila, seorang istri bersahaja yang selama tujuh tahun dengan tulus mencintai dan mendampingi suaminya, Fandi
dengan segala kondisinya. Namun, cinta sucinya ternoda oleh keinginan Fandi untuk mengambil wanita lain menjadi istri
keduanya. Segala perjuangan Dinda untuk mempertahankan biduk rumah tangganya tak berhasil membuat Fandi mengurungkan
niatnya. Terlebih lagi dengan sikap ibu mertuanya yang cenderung menyalahkan Dinda atas keputusan besar Fandi tersebut.
Lantas, bagaimanakah Dinda menghadapi badai dalam rumah tangganya? Akankah ia memilih bertahan, atau justru pergi
meninggalkan cintanya yang telah dipatahkan? Akankah ia kembali menemukan kebahagian hidupnya?
Bahagian 1; Perbezaan antara lelaki dan perempuan -- Bahagian 2; Memahami perubahan diri -- Bahagian 3; Memahami
personaliti -- Bahagian 4; Remaja : Zaman penuh pergolakan.
Panduan lengkap dan mudah diikuti untuk menangani skoliosis selama kehamilan Anda! "Panduan Esensial untuk Skoliosis dan
Kesehatan Kehamilan" merupakan panduan bulan demi bulan yang mencakup segala yang perlu diketahui tentang perawatan
tulang belakang dan bayi Anda. Buku ini mendukung dan memperkuat perasaan Anda di sepanjang perjalanan mempesona Anda
menuju kelahiran bayi sehat Anda. Dengan membaca, Anda akan memperoleh: • Informasi mendalam dan terkini tentang
skoliosis dan bagaimana pengaruhnya terhadap kehamilan Anda. Informasi minggu demi minggu tentang apa yang diharapkan
selama kehamilan Anda. • Informasi yang cocok untuk segala macam kasus skoliosis pascaoperasi dan kasus yang, hingga kini,
belum dioperasi. • Jawaban penuh prihatin dan lengkap atas pertanyaan-pertanyaan umum tentang skoliosis dan kehamilan. •
Sarana pengambilan keputusan krusial untuk masalah penting termasuk anestesi spinal, prosedur melahirkan, perubahan tulang
belakang akibat hormon, dan banyak lagi untuk melindungi bayi Anda. • Kiat untuk membantu Anda mengurangi berat badan
yang tak perlu: menjaga asupan nutrien Anda tetap tinggi. • Riset nutrisional terkini yang menyingkirkan mitos tentang makanan
saat hamil dan menyingkap sejumlah pilihan makanan yang mengherankan. • Nasihat pakar agar tetap fit dan makan secara tepat
selama tiap triwulan kehamilan. Kiat perawatan diri untuk efek samping, termasuk nausea dan nyeri punggung. • Latihan gerak
skoliosis yang menyenangkan, cepat, dan aman selama bulan kehamilan dan postpartum. Kiat mengencangkan dasar pinggul,
meringankan nyeri punggung, dan menghilangkan lemak perut postpartum. • Kiat relaksasi untuk meredakan nyeri dan
meningkatkan rasa nyaman. Buku ini menyediakan jawaban dan nasihat pakar untuk wanita hamil yang menderita skoliosis.
Penuh dengan informasi untuk mengatasi gejolak fisik dan emosi kehamilan selama skoliosis. Sejak mengandung hingga
melahirkan dan seterusnya, panduan ini akan menuntun Anda menjadi seorang ibu yang bahagia dan bangga dengan kelahiran
seorang bayi baru yang sehat.
Menjadi yatim piatu sunggh tak pernah terbayngkan oleh Iris. Dia juga tak perah mengira akan bertemu dengan pria menyebalkan,
yang membuat hidupnya semakin sulit. Siapa sebenarnya pria itu? oh, dan berapa banyak sketsa taman yang harus dia buat
untuk melupakan masa lalunya? Seandainya cinta dapat menemukan jalannya sendiri, dia ingin merasakan kembali indahnya
bahagia, seindah bunga kana yang begitu dicintai ibunya
Baby shower adalah tradisi modern Barat yang makin digandrungi. Berbeda dengan pengajian empat bulanan, tujuh bulanan,
Page 5/6

Online Library Barang Keperluan Bayi Dan Ibu Bersalin Yang Penting
serta ritual adat atau keagamaan lainnya, baby shower bersifat lebih intim dan disesuaikan dengan selera Mama. Tidak heran
pelaksanaan baby shower semakin kreatif dan berkelas, bahkan kadang menggunakan jasa dekorator untuk menghasilkan
sebuah pesta yang berkesan. Buku ini menjelaskan sejarah baby shower, aturan pelaksanaannya, dan adaptasi yang dilakukan
agar sesuai dengan kebiasaan Indonesia, etiket, serta panduan aplikatif untuk mengadakan baby shower sendiri, seperti timeline,
budgeting, rundown, hingga games dalam acara. Sebagai sumber inspirasi, buku ini menghadirkan lima baby shower tematik
dengan table setting, dessert table, dan dekorasi lainnya. Dilengkapi dengan step-by-step membuat berbagai dekorasi yang
mudah diikuti sehingga dapat menghemat biaya dan memberi sentuhan personal. Ada juga desain kelengkapan dekorasi yang
dapat dicetak dan langsung digunakan. Tidak hanya untuk baby shower, ide segar dekorasi dalam buku ini dapat diaplikasikan
pada acara tedak siten, ulang tahun, ataupun dinner keluarga untuk memberitahukan sebuah berita bahagia. Selalu ada momen
yang patut dirayakan!
Berjuang Urus EmosiPTS Publishing House Sdn. Bhd.
Anda ada problem? Mesti ada. Semua orang ada problem, tapi, kenapa nak jadikan problem menyusahkan hidup kita? Luahkan dan
dapatkan respons sebagai remedi mudah. Buku ini insya-ALLAH akan merungkai problem motivasi anda, dengan syarat anda membaca
untuk merungkai, bukan membaca untuk menilai. Oleh itu kosongkan minda, lapangkan dada, terima semua saranan dengan hati terbuka,
kelak anda memperoleh kekuatan di situ. Sebaliknya jika anda membaca untuk menilai, anda mungkin akan semakin terbelit - memang
problem. Pengorbanan ibu itu tiada taranya. Walau seluruh jiwa raga diberikan untuk membalas jasa seorang ibu, ia tidak akan pernah
mencukupi.
"Memiliki keturunan adalah impian dari setiap keluarga baru, dan masa kehamilan adalah momen yang paling dinantikan oleh setiap wanita.
Senang, susah, suka, duka, semua ada dalam setiap proses kehamilan tersebut. Buku ini memberikan pemahaman yang utuh dan
menyeluruh tentang proses kehamilan dari awal persiapan hamil hingga pasca persalinan yang juga dibalut dengan cerita-cerita menarik
dibalik proses kehamilan tersebut dari beberapa ibu hamil. Selain membahas tentang proses kehamilan, buku ini juga membahas tentang
gaya hidup, info-info kesehatan, tips berbusana, hingga do'a-do'a. Jika Anda mencari referensi buku yang lengkap seputar kehamilan, maka
buku ini wajib untuk dibaca." -Muhammad Assad - Entrepreneur, Author, Speaker. -KawanPustaka- #SuperEbookFebruari
Edisi Kesepuluh teks klasik ini menggabungkan perspektif kerja sosial dari sudut sejarah dan kontemporari agar para pembaca dapat melihat
pembangunan kerja sosial mengikut konteks sejarah sambil menggunakan pembinaan teori terkini. Penekanan khusus diberi kepada
pemahaman bahawa kerja sosial adalah berkenaan disiplin dan kaedah. Buku ini menampilkan bahagian baharu iaitu gelanggang dadah,
rawatan dan pencegahan penyalahgunaan dadah dan alkohol, reformasi kebajikan, inisiatif perkhidmatan sosial berasaskan agama,
peringkat kumpulan, kerohanian dan sosial kerja, penilaian dan pencegahan bunuh diri serta terapi kognitif terhadap penjenayah.
Menampilkan bahagian yang lebih luas tentang kepentingan pengurusan kes dalam kerja-kerja sosial, kemahiran pengurusan hidup,
pengurusan sifat marah, dan rumah jagaan. Menawarkan maklumat terkini berkenaan kerja sosial pelbagai budaya, bekerja dengan kanakkanak ganas, samseng, keganasan di sekolah, dan keganasan keluarga. Termasuk bab terakhir yang dikemas kini terhadap masa depan
kerja sosial sebagai satu kerjaya.
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