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Known as the â€œbibleâ€ of midwifery, this new edition of
Varney's Midwifery has been extensively revised and updated
to reflect the full scope of current midwifery practice in a
balance of art and science, a blend of spirituality and
evidence-based care, and a commitment to being with
women.
Setiap orang mendambakan kesuksesan di dalam hidupnya.
Lebih dari itu, setiap orang juga mendambakan kebahagiaan
dan juga kemuliaan hidup. Kita semua berlomba lomba dalam
berusaha dan bekerja keras untuk mewujudkan harapan dan
impian. Akan tetapi, tidak sedikit yang dihadang oleh
kegagalan dan kekecewaan. Ada begitu banyak orang orang
yang berprofesi sama, berlatar belakang sama, memiliki
waktu dan kesempatan yang sama, serta memulai langkah
dari garis start yang sama dalam perjalanan hidup ternyata
justru mendapatkan hasil yang berbeda-beda. Sebagian
diantaranya mampu meraih sukses yang luar biasa,
sedangkan sebagian yang lain tidak mendapatkan hasil apa
apa. Mengapa? Allah SWT menciptakan kita sebagai
makhlukNya yang paling sempurna. Makhluk masterpiece
yang ditunjuk untuk menjadi khalifah di muka bumi. Makhluk
mulia yang dibekali dengan segenap potensi luar biasa.
Hanya saja masih banyak sekali diantara kita yang belum
bisa memberdayakan potensi besar itu untuk meraih cita cita
dalam hidup. Salah satu penyebab tidak optimalnya potensi
diri yaitu karena kita belum menjalani hidup secara efektif.
Buku ini akan memberikan Anda wawasan baru untuk melihat
dengan lebih mendalam aspek-aspek diri apa sajakah yang
berperan menjadikan seseorang lebih efektif dan lebih
powerful dalam mewujudkan setiap cita-cita besar di
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kehidupannya.
Hypertension remains a leading cause of disability and death
worldwide. Self-monitoring of blood pressure by patients at
home is currently recommended as a valuable tool for the
diagnosis and management of hypertension. Unfortunately, in
clinical practice, home blood pressure monitoring is often
inadequately implemented, mostly due to the use of
inaccurate devices and inappropriate methodologies. Thus,
the potential of the method to improve the management of
hypertension and cardiovascular disease prevention has not
yet been exhausted. This volume presents the available
evidence on home blood pressure monitoring, discusses its
strengths and limitations, and presents strategies for its
optimal implementation in clinical practice. Written by
distinguished international experts, it offers a complete source
of information and guide for practitioners and researchers
dealing with the management of hypertension.
Buku ini sederhana tetapi mengharukan, begitu yang
dirasakan ketika membacanya cerita ini. pada buku ini
penulis mencoba mengajarkan arti keikhlasan, bagaimana
menerima kita sebagai seorang manusia untuk menerima
sebuah ketetapan dariNya dengan keikhlasan.
WORK SMARTER, NOT HARDER Do you often wonder
where your time went? Are you stressed about having too
much to do? Join the club: today it is harder than ever to get
everything done, with emails and mobile communication
leading to greater pressure to respond immediately. Proactive
time management that understands today’s world is essential
if you want to cope. This book offers simple rules you can
apply easily and instantly to your own life. First take control,
then be amazed by how much you can get done. TAKE
CONTROL AND THRIVE This book will help you: — Manage
your emails and phone calls — Get more jobs done everyday —
Effectively delegate and manage your workload — Deal with
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disruptions in open plan offices
Distance Learning is for leaders, practitioners, and decision
makers in the fields of distance learning, e'learning,
telecommunications, and related areas. It is a professional
journal with applicable information for those involved with
providing instruction to all kinds of learners, of all ages, using
telecommunications technologies of all types. Stories are
written by practitioners for practitioners with the intent of
providing usable information and ideas. Articles are accepted
from authors--new and experienced--with interesting and
important information about the effective practice of distance
teaching and learning. Distance Learning is published
quarterly. Each issue includes eight to ten articles and three
to four columns, including the highly regarded "And Finally..."
column covering recent important issues in the field and
written by Distance Learning editor, Michael Simonson.
Articles are written by practitioners from various countries and
locations, nationally and internationally.

yang di namakan Cinta dalam Ikhlas. Bukan cinta
dalam diam yang diperjuangkan tapi cinta dalam
ikhlas. Diam-diam ikhlas , bukan diam-diam sesak.
Diam-dian berkorban, bukan diam-diam terluka.
Seperti apa kata pepatah, "Jika kita tidak di
bersamakan dengan orang yang selalu kita doakan.
Maka, kita akan dibersamakan dengan orang yang
selalu mendoakan kita. Percayalah rencana Allah
jauh lebih indah dari rencana kita. Dan seperti itulah
yang dirasakan oleh gadis cantik yang bernama,
Salsha Adhia Adiputra. Dalam buku ini, kalian akan
banyak belajar dari sosok Salsha tentang
bagaimana caranya mengikhlaskan sesuatu yang
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telah pergi dari hidup kita.
CATATAN KISAH DI KOTA JOGJA (The Treatise
about family and dating relationship) Penulis :
Rohimi, S.Sos., M.A Ukuran : 14 x 21 cm ISBN :
978-623-294-738-2 Terbit : Oktober 2020
www.guepedia.com Sinopsis : Di saat Tuhan
mempertemukan aku dengan Riyani, di sini aku tahu
bahwa cinta itu bukan soal kode dan simbol,
melainkan cinta adalah tentang komitmen yang tegar
yang tak bisa di bobol. Aku pun jadi banyak
mengetahui tentang cinta, karena dia bukan hanya
wanita yang sempurna, tapi dia asri dan sederhana.
Tuhan mempertemukan aku dengan dia, adalah
sebuah kebetulan bukan atas dasar rencana dan
mengenalnya membangun perhatian untuk saling
bina. Tatkala jodoh tidak bisa ditebak, tapi dengan
komitmen, cinta tidak akan dibajak. Aku bisa
merasakan wanita yang sempurna hatinya, ketika
perhatiannya bukan dipaksa, namun kita sendiri
yang sadar untuk lebih peka dan lebih tumbuh
dewasa. Uraian kata dan rangkaian-rangkaian
kalimat yang aku utarakan, tidak akan membisukan
tentang aku dan dia di kota istimewa. Merangkai
kasih menenangkan jiwa, membangun kedewasaan
dan hubungan adalah tentang peristiwa, cinta yang
abadi harus kian dibawa, karena menjalani hidup
adalah tentang estetika dan kadang tentang hati
yang terluka maupun kecewa. Karena ada rasa yang
seakan-akan menggugah batin dan memunculkan
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ke arah yang lebih menerima akan hal lain. Dia bisa
meresponsku sedetail mungkin, meski kehadiranku
masih belum pasti bagai daun diterbangkan angin.
www.guepedia.com Email : guepedia@gmail.com
WA di 081287602508 Happy shopping & reading
Enjoy your day, guys
Rasionalisasi Agama: Memperkokoh atau Membuat
Roboh? Tema “Rasionalisasi Agama” dalam edisi
kali ini dimaksudkan untuk membahas hal-ihwal
penggunaan akal dalam Islam. Agama Islam di satu
sisi merupakan sistem kepercayaan yang
mengedepankan keimanan daripada akal (rasio).
Ketika keimanan ini dirasionalkan, yang terjadi
adalah perdebatan-perdebatan yang tidak jarang
berujung pada pelabelan status kafir kepada lawan
debatnya. Hal ini kemudian memunculkan
pertanyaan apakah merasionalkan agama – dalam
hal ini adalah perihal keimanan – akan
memperkokohnya atau malah membuatnya roboh?
Di sisi lain, agama Islam yang bersumber dari teks
(nas) Al Quran dan Hadis tentu tidak akan dapat
dipahami jika tidak melibatkan akal. Peran akal
untuk memahami sumber agama diakui oleh
mayoritas kalangan. Di Al Quran, akan kita temukan
banyak kata akal disebutkan yang membuktikan
bahwa Islam mengapresiasinya. Walaupun akal
memang diapresiasi oleh Islam, bukan berarti Islam
membiarkan akal lepas begitu saja dari
pantauannya. Jika dirujuk kepada Al Quran, akan
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ditemui bahwa akal yang diapresiasi oleh Islam
terbatas pada akal yang mengantar manusia meraih
pengetahuan dan hikmah serta mengantarnya
menuju akhlak luhur serta pemeliharaan kesucian
nurani. Maka, akal yang mengarah pada keburukan
akan tertolak dari status ini. Selaras dengan hal itu,
teori-teori yang mengemukakan batasan akal dalam
beragama juga bermunculan. Mula-mula, akal –
untuk sah mengatakan kebenaran – harus dikaitkan
dengan dalil syar’i tertentu. Dalam hal ini, ketika
akal dioperasikan dengan benar dan dalil yang
dimaksud adalah benar-benar sahih, maka tidak
mungkin terjadi pertentangan di antara keduanya.
Jika ternyata terjadi pertentangan karena satu dua
hal, maka yang dimenangkan adalah dalil syar’i.
Namun, walaupun konsep dasar posisi akal telah
dirumuskan seperti itu, secara aplikasi ternyata tetap
memungkinkan terjadi perbedaan. Urgensi akal,
posisinya dalam Islam, perdebatan-perdebatan
tentangnya, hingga pengaruhnya terhadap
kecenderungan beragama masyarakat akan dibahas
dalam edisi kali ini. Rasionalisasi Agama,
Memperkokoh atau Membuat Roboh adalah tema
yang berisi refleksi-refleksi filosofis tentang agama
Islam itu sendiri. Selamat membaca!
Buku ini ditujukkan untuk Anda yang ingin kepastian
sesuai dalil shahih terkait : 1. Seluk Beluk Riba.
Definisi riba, dalil diharamkannya, serta jenis dan
contoh transaksi ribawi 2. Produk Bank yang Halal
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dan Haram. Dalam produk bank pada bisnis dan
kehidupan sehari-hari 3. Hukum Bekerja di Lembaga
Keuangan Menurut Syariat. Pekerjaan di
perusahaan haram, mempengaruhi halal tidaknya
penghasilan 4. Tips Hijrah yang Baik dan Benar.
Langkah mudah dalam berhijrah. Ini akan
menghemat waktu trial and error 5. Memastikan
Gambaran Dunia Hijrah Masa Depan. Pengalaman
pribadi dan fakta orang hijrah secara umum 6.
Kriteria Perusahaan dan Pekerjaan Halal. Jangan
sampai keluar dari lubang buaya masuk ke mulut
harimau 7. Mindset Sukses Pengusaha Hijrah.
Memhami trik, mindset, dan attitude menjadi
pengusaha hijrah yang sukses.
Menginspirasi orang itu pekerjaan yang penuh
tantangan karena selain diperlukan kepandaian, dan
seni, juga talenta. Tak ada yang menyangkal,
apalagi jika Anda adalah seorang penyelia, manajer,
direktur atau pejabat di pemerintah atau di
departemen atau organisasi apa pun. Di buku inilah
Anda akan menemukan cara dan kiat untuk
menginspirasi, menyemangati dan menangani orang
dan karyawan Anda. Jika Anda pernah membaca
buku-buku tentang cara pengelolaan bisnis, buku ini
beda dan jarang ditemukan ketika kita belajar di
bangku sekolah. Bacalah artikel-artikel yang penuh
pembelajaran dari seorang yang telah malang
melintang di lapangan langsung yang berhubungan
dengan orang atau karyawan. Kita akan dengan
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mudah memahami misalnya kenapa maskapai A
nyaris zero complain tetapi kenapa maskapai B
terkenal dengan julukan suka telat. Atau, kenapa
dulu PLN sering byar pet, kenapa sekarang ia bisa
menguranginya dengan drastis? Salah satu kunci
pengendalinya adalah faktor manusia.
"Kematian hanya menghentikan hidup, bukan cinta."
Di ambang kepayahan, dia hadir menyelamatkanku
melalui transplantasi hati. Namun, keajaiban itu
rupanya hanya ilusi. Aku harus melanjutkan mimpi
buruk sejak terjaga dari meja operasi. Lebih
panjang. Lebih kejam. Nyatanya, dia tak hanya
mewariskan seonggok hepar, namun juga seluruh
kenangan dan cintanya, yaitu kamu. Jiwa ragaku
dikendalikan. Aku bukan diriku lagi. Hidupku
terperangkap dalam avatar. Ini lebih parah dari
kematian. [Mizan, Bentang Belia, WOWKonyol,
Penyesalan, Kisah, Indonesia]
Sinopsis :: Runa melangkah mundur perlahan. Hatinya
menangis sungguh teriris. Bukan. Bukan karena kondisi Musa
saat ini, tapi karena hati lain yang sudah terlanjur ia sepakati
dihatinya. Runa tidak mungkin mengkhianati Radit. Mereka
sudah bertunangan. Meski hatinya masih enggan untuk
menghapus bayangan Musa. Ah entah. Runa tak bisa lagi
membendung air matanya. Menangis tapi tak bersuara. Akan
tetapi, sebuah sentuhan tangan mendarat di kedua bahunya,
seolah menghentikan langkah mundurnya. Sontak Runa
sangat terkejut dibuatnya. Runa menoleh kepada seseorang
yang dengan sembarangan menyentuh bahunya. “Radit?”
Tanya Runa. Radit menatap gadis itu. Pikiran Runa kacau.
Kepada siapakah hati Shafaruna akan dilabuhkan? Sosok
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Tuan Penanya yang selalu menjadi khayalan ataukah
kenyataan indah semisal Raditya? Mampukah gadis jilbab
biru mempertahankan hatinya untuk cinta yang satu?
Mengingat siapa yang terlebih dahulu dicintainya? Tuan Pena
yang jauh dari raga, sebagai Kejora? Ataukah sang hujan
yang dikirim Tuhan dari langit? Konflik dalam novel ini begitu
rumit, bukan tentang cinta segitiga, melainkan berbicara soal
rasa cinta yang memiliki warna setia.
a collection of prophet sayings geared towards developing
the character of an individual. written by one of the most
respected and authoritative of hadith collectors. By
Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari.
This new revision of a standard work gives a general but
comprehensive introduction to positional astronomy. Useful
for researchers as well as undergraduates.
Tahukah Anda, ibadah sunah apa yang paling dianjurkan
oleh Rasulullah Saw? Ya, jawabannya adalah shalat sunah
dan puasa sunah. Kedua ibadah sunah ini layak disebut
sebagai "warisan" utama Nabi untuk umat masa kini. Sebab
selain sebagai sarana untuk "mencari perhatian" Allah Swt,
pelengkap ibadah wajib, dan mendapatkan pahala yang
besar, di dalamnya juga terkandung banyak manfaat, yaitu
mencegah dan mengobati segala penyakit, memberikan
ketenangan batin, melapangkan rezeki, mempermudah
datangnya jodoh dan segala urusan, mencerdaskan akal dan
hati, dan segudang manfaat lain. Melalui buku ini, khasiat dan
kandungan kedua ibadah sunah tersebut dieksplorasi lebih
dalam, sehingga pembaca semakin yakin bahwa ada
kekuatan tersembunyi di balik warisan utama Nabi ini. Selain
itu, sebagai panduan, dilengkapi pula tata cara shalat sunah
dan ibadah sunah sesuai tuntunan Rasulullah Saw, dari niat
hingga doa-doanya. Beberapa kisah menakjubkan para
pengamal kedua ibadah sunah dan 33 doa pilihan untuk
meraih sukses, menjadi kelebihan tersendiri. Mari kita
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membumikan kembali shalat sunah dan puasa sunah, dan
jadilah saksi kedahysatannya! -Ruang KataBersemi Di Senja Al-Maghriby Part 2 PENULIS: Anilla
Sayyidah El-Amir Ukuran : 14 x 21 cm ISBN :
978-623-294-522-7 Terbit : September 2020
www.guepedia.com Sinopsis: Buku ini Menceritakan
kelanjutan kisah Gadis cantik Lulusan Pesantren dengan bola
mata birunya yang Khas itu, bagi para pembaca setia di Part
1 pasti telah begitu sangat mengenal karakter Husna, biak
kisah hidup serta perjalanan jatuh bangunnya mengejar
Mimpi-mimpinya. Selamat kembali membaca sahabat
semoga Menjadi Inspirasi bagi Ananda semua.
www.guepedia.com Email : guepedia@gmail.com WA di
081287602508 Happy shopping & reading Enjoy your day,
guys
“Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur’an dan
yang mengajarkannya“. (HR.Bukhari no.4739) Al-Qur’an
adalah kalam Allah SWT membaca, menghafal, dan
mengamalkan akan sangat bermanfaat untuk seorang muslim
dan umat. Kunci untuk bisa membaca Al-Qur’an adalah
ikhlas karena Allah SWT. Kemudian berlatih, berlatih, dan
berlatih agar bisa membaca secara tartil. Kunci menghafal AlQur’an adalah membaca, membaca, dan membaca agar
hafal 30 Juz secara bertahap. Buku ini di susun sebagai
panduan bagi muslim yang ingin membaca dan menghafal AlQur’an secara komprehensif dengan metode yang mudah
diikuti dan memotivasi untuk mulai menghafal Al-Qur’an.
Insya Allah setiap muslim bisa dan lancar membaca dan
menghafal Al-Qur’an. Amin. Orang yang sering membaca AlQur’an akan lebih banyak mendapat pahala dan di sisi lain
hal itu akan mempermudah dan memperkuat hafalannya.
Karena terus menerus membaca Al-Quran akan
memindahkan daya ingatannya dari memori jangka pendek
ke memori jangka panjang. Biasanya para sahabat
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menghatamkan Al-Qur’an dalam seminggu. Hanya sebagian
yang kurang dari itu dan hanya sebagian kecil yang lebih dari
itu. Daftar Isi Hadits-Hadits Keutamaan Membaca dan
Menghafal Al-Qur’an | Mengenal Huruf Hijaiah, Harakat, dan
Tanwin | Huruf Hijaiah | Makhorijul Huruf | Bedakan Dengan
Jelas! Huruf Hijaiyah Mengenal Tanda Baca dan Angka Arab
| Tanda Baca Mati Sukun | Tasydid Dobel | Angka Arab |
Tajwid | IZHAR | IKHFA | Idgham Bighunnah | Qalqalah |
Qalqalah Shugra | Qalqalah Qubra IDGHAM BILAGHUNNAH
| Iqlab | Ikhfa Syafawi | Mim dan Nun Bertasydid | Standar
Panjang Harakat | MAD (Panjang) | Mad Asli | Mad Jaiz
Munfasil | Mad Wajib Muttasil | Mad Lazim Mutsaqqal Kalimi |
Mad ‘Aridh Lissukun | Cara Membaca Lafadz Allah SWT |
Membaca huruf Ra’ | Waqof | Ayat-Ayat Gharibah (Asing) |
Saktah | Qatha’ | Ayat Sajdah | Isymam | Imalah | Tashil |
Naql | Nun Wiqayah | Shifrul Mustadir | Shifrul Mustathilul
Qaim Kunci Menghafal Al-Qur’an | Menghafal Al-Qur’an
dengan Metode Jari | Yasaluunaka Anil Qur’an | Pembagian
JUZ dan Surah Al-Qur’an | Cara Mudah Mencari Halaman
Awal Juz | Menghafal 114 Nama Surah Alquran dan Artinya |
Agenda Hitungan Harian Menghafal Al-Qur’an | 10 Qori
(pembaca al-Quran) Dunia | Berlatih Membaca dan
Menghafal Ayat-Ayat Al-Qur’an | Kesalahan Dalam
Membaca Surah Al-Fatihah | Surah Al-Fatihah | Ayat Kursi |
Membaca dan Menghafal Ayat Kursi | Membaca dan
Menghafal Al-Kahfi | Surah Al-Kahfi | Juz Amma | Juz Amma
Juz 30 | FAMI BI SYAUQIN; Amalan Sunnah yang
Terlupakan

This classic history of the Arab peoples is a work of great
thoroughness and insight which contains much to satisfy
general readers as well as scholars. Here is the story of
the rise of Islam in the Middle Ages, its conquests, its
empire, its time of greatness and of decay, unrolling one
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of the richest and most instructive panoramas in history.
For this reissue of the tenth edition, Walid Khalidi gives a
brief overview of the history and content of the book, and
emphasises the vital importance of Philip K. Hitti's
magisterial and scholarly work to on-going attempts to
bridge the Arab/Western cultural divide.
Riak-riak kehidupan berhasil ditaklukannya Itulah seni
dalam panggung sandiwara dunia Rasa pahit getir
dinikmati tanpa putus asa Inginkan penuh bahagia dan
suka adalah niscaya Namun semua merupakan takdir
yang harus diterima Demi orang-orang yang dicinta
Walau harus berkorban tenaga dan harta Impikan
balasan Yang Maha Pengasih semoga jadi nyata Riang
gembira hati terekspresi ke air muka Enyahkan keluhkesah dan ganjalan jiwa Tetap istiqamah dalam
menjalaninya Nan husnul khotimah kala jiwa berpisah
dengan raga Oleh karena itu, syukur senantiasa
dipanjatkannya Nikmati keseruan kisah pernak-pernik
kehidupan dalam buku “Sweet Candy”.
Kasih Bunda di Ujung Rindu Penulis : Estefa ISBN :
978-623-6348-99-4 Terbit : Juli 2021 Sinopsis : Ketika
dua takdir dikisahkan dalam satu karya. Takdir pertama,
seorang gadis cilik bernama Salsha yang awalnya hidup
penuh kebahagiaan. Tak pernah haus kasih sayang.
Hidup di sekelilingi dengan cinta orang-orang di
sekelilingnya. Harus merasakan pahitnya kehidupan.
Kejamnya takdir yang terukir. Tapi, tidak kejam, tak ada
takdir Tuhan yang kejam ini hanya kerikil dalam sebuah
kehidupan. Dari Gadis Ciliknya Bunda Icha menjadi
Pasien Kecilnya Bundadewi. Takdir kedua, takdir mulai
berperan dalam hidup seorang wanita. Wanita yang
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harus berbeda dengan wanita lain. Harus penuh dengan
perjuangan untuk menjadi wanita yang sebenarnya.
Namun, ketika anugerah itu datang padanya, Tuhan
masih ingin dekat dengannya. Dia mengambil anugerah
terbesarnya. Mungkinkah mereka dapat menjalani likaliku kehidupan ini dengan ikhlas? Happy shopping &
reading Enjoy your day, guys
The Ultimate Power of Shalat HajatQultumMedia
Manusia memang diciptakan tidak dalam satu format
sosio-kultural, tetapi dalam lingkungan beragam umat
dengan ciri khasnya masing-masing. Ciri khas ini adalah
pertanda bahwa Allah, Maha Pencipta, antikeseragaman, sebab serba-seragam dapat membuat
manusia menjadi miskin wawasan dan kaku dalam
pergaulan. Biarkanlah masing-masing umat yang
beragam itu mencetak kadernya sendiri untuk
kepentingan lingkungannya yang berbeda, tetapi dalam
wawasan tetap berada di bawah tenda kebangsaan dan
di atasnya terbentang tenda kemanusiaan yang luas,
hampir tak bertepi. —Prof. Dr. H. Ahmad Syafii Maarif
Bagi orang Islam, terutama yang ingin mengajak ke jalan
Allah dan memuliakan agama-Nya, tidak ada yang lebih
baik daripada mengikuti jejak dan contoh Nabi
Muhammad saw. Dan, mengikuti jejak serta contoh Nabi
Muhammad saw. kiranya tidak terlalu sulit bagi mereka
yang benar-benar manusia, yang mengerti manusia, dan
yang memanusiakan manusia. Sebab, Rasulullah saw.
adalah manusia yang paling manusia, yang amat paham
manusia, dan sangat memanusiakan manusia. — KH. A.
Mustofa Bisri Dalam kehidupan berbangsa dan bertanah
air, di mana ada banyak ragam agama, maka perlu
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konsep yang jelas untuk menjaga kerukunan antarumat
beragama. Kerukunan mempertemukan unsur-unsur
yang berbeda, sedangkan toleransi merupakan sikap
atau refleksi dari kerukunan. Tanpa kerukunan, toleransi
tidak akan pernah ada. Sementara itu, toleransi tidak
pernah tercermin bila kerukunan belum terwujud. —Prof.
Dr. (HC) KH. Ma’ruf Amin Sepanjang sejarah Islam
banyak sekali pemikiran-pemikiran keagamaan yang
muncul. Demikian pula kelompok-kelompok atau aliranaliran dalam Islam banyak bertebaran. Untuk memahami
fenomena ini terlebih dahulu kita harus membedakan,
antara agama, ilmu agama, dan pengamalan agama.
Kita harus membedakan antara cahaya, orang yang
mendapatkan cahaya, dan ilmu yang berkaitan dengan
cahaya. —Prof. Dr. Muhammad Quraish Shihab
ÒBerdoalah kepada-Ku, niscaya akan Kukabulkan!Ó
demikian firman Allah dalam Surat Ghafir ayat 60.
Karena Allah telah menciptakan kita maka Dialah yang
akan mencukupi segala kebutuhan kita. Dengan berdoa,
apapun kebutuhan dan harapan kita, pasti akan
dikabulkan Allah SWT. Salah satu cara agar doa kita
segera dikabulkan Allah adalah dengan mengerjakan
shalat hajat. Shalat hajat merupakan sarana komunikasi
sekaligus media konsultasi yang paling bisa diandalkan
agar kebutuhan dan harapan kita lekas terjawab. Sebab,
ÔkonsultanÕ yang mendengarkan keluh kesah,
permasalahan, keinginan, dan kebutuhan kita adalah
Allah SWT. Jika saat ini kita mengenal banyak konsultan
kenamaan yang bersedia mendengar keluh kesah,
permasalahan, keinginan, dan kebutuhan kita dengan
biaya yang tidak kecil, Islam jauh-jauh hari telah
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mengajak umatnya untuk melakukan konsultasi kepada
Allah SWT tanpa sepeser pun biaya. Selain menjadi
Ôsaluran langsungÕ untuk mengadukan kebutuhan dan
harapan kita, shalat hajat juga memiliki manfaat lain
yang tak kalah spektakuler, salah satunya adalah
menghindarkan kita dari bencana dan mengubah takdir
yang telah Allah tetapkan bagi kita. Bagaimana bisa?
Buku ini akan menjawab semua keraguan Anda.
-QultumMedia-

Published in Indonesia in 2005, The Rainbow
Troops, Andrea Hirata's closely autobiographical
debut novel, sold more than five million copies,
shattering records. Now it promises to captivate
audiences around the globe. Ikal is a student at the
poorest village school on the Indonesian island of
Belitong, where graduating from sixth grade is
considered a remarkable achievement. His school is
under constant threat of closure. In fact, Ikal and his
friends—a group nicknamed the Rainbow
Troops—face threats from every angle: skeptical
government officials, greedy corporations hardly
distinguishable from the colonialism they've
replaced, deepening poverty and crumbling
infrastructure, and their own low self-confidence. But
the students also have hope, which comes in the
form of two extraordinary teachers, and Ikal's
education in and out of the classroom is an uplifting
one. We root for him and his friends as they defy the
island's powerful tin mine officials. We meet his first
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love, the unseen girl who sells chalk from behind a
shop screen, whose pretty hands capture Ikal's
heart. We cheer for Lintang, the class's barefoot
math genius, as he bests the students of the mining
corporation's school in an academic challenge.
Above all, we gain an intimate acquaintance with the
customs and people of the world's largest Muslim
society. This is classic storytelling in the spirit of
Khaled Hosseini's The Kite Runner: an engrossing
depiction of a milieu we have never encountered
before, bursting with charm and verve.
Budaya adalah identitas kebangsaan. Islam adalah
identitas fitrah kemanusiaan. Meski Allah
menciptakan manusia dalam berbagai bangsa, tapi
dalam fitrah manusiawi yang sama, dengan naluri
ingin selamat (Islam) yang bersifat melekat. Munafik
bila ada yang merasa tidak butuh Tuhan. Saat
penumpang dicekam turbulensi hebat, dari mulut si
anti-Tuhan pun, akan muncul jeritan; Ya Tuhan. Bila
manusia sudah menua, digasak banyak penyakit,
atau sudah terkapar di ICU dengan napas sisa-sisa,
pertolongan siapa yang diharapkan kalau bukan dari
Tuhan? Selama masih ingin selamat, selama itu pula
fitrah keislaman diri terjaga, dengan atau tanpa
Islam. Manusia tak akan bahagia di atas
pengkhianatan hanya karena ia penganut Yudaisme,
bersuka cita atas kematian tragis terduga Tuhan,
hanya karena ia orang Italia, melihat matahari yang
berbeda hanya karena ia Muslim, atau tidak
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mengalami mati ragawi hanya karena ia ateis. Setiap
ciptaan-Nya adalah partisipan dalam Maha-Siklus
atau tawafnya segenap kehidupan dalam perjalanan
dari asal menuju asal (Innalilahi Wainnailaihi
Raji’un). Terima atau tak, setiap makhluk akan
tunduk dan berserah diri (Islam) pada Esa sistemNya. Tak ada yang mampu melawan hukum AlamNya tanpa bermasalah, tanpa kerusakan, tanpa
penyesalan setelahnya, kecuali padi telah berbuah
dinosaurus. Musa dan Daud tak diutus untuk
meyahudikan Bani Israel, Isa tak dibumikan untuk
menasranikan Yahudi, Muhammad tak datang untuk
mengarabkan Islam, tapi masing-masing membawa
ajaran yang sama, seperti manusia hidup di alam
yang sama. Isa As bukan Kristus yang mengajarkan
tradisi kultus rasis (Kristen), serasis kultus dalam
Yudaisme. Tuhan bagi semesta alam, hanya ada
pada agama yang mewajibkan manusia mengimani
seluruh Nabi dan Kitab samawi.
Journey Of Life Stories Penulis : Dhiaulhaq dan Putri
R Ukuran : 14 x 21 cm Terbit : Juni 2021
www.guepedia.com Sinopsis : Journey of Life yaitu
perjalanan hidup. Perjalanan dimana saat dua orang
gadis sudah mulai istiqomah dalam berhijrah untuk
meraih mimpi dan cita-citanya. Juga mereka tidak
lupa untuk selalu mengiringi dengan do'a kepada
Allah SWT. Karena "A journey of a thousand miles
begins with a single step." sejauh apapun mimpinya
ke tempat manapun yang akan ia tuju dia akan terus
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berusaha keras untuk bisa meraihnya. Apapun
rintangannya, halangannya, dan apapun yang terjadi
di saat ia meraih mimpinya dia akan terus berusaha
sebisa mungkin untuk bisa meraihnya. Ia juga yakin
"If there is a strong desire, sincere intention
accompanied by effort and prayer, God willing, it will
work." InsyaAllah usaha tidak akan mengkhianati
hasil percayalah! www.guepedia.com Email :
guepedia@gmail.com WA di 081287602508 Happy
shopping & reading Enjoy your day, guys
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