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Welcome, O wise readers! When you feel that your life is going to your unwanted direction .. you look at your passing ages and you did not feel that you have done everything becomes your
ambition .. you look at the future and you pray may Allah will give you an ability, energy, and power for performing everything you are still not able to do and reaching more and more. So: This
book is written agree with your condition where you are, directing to your heart and feeling and making love with your feeling and expectation. This book is not written as scientific program –
like my old books –, but it is closer to meditation books, or quotations become a supporting book. It discuss a variety of your life goals, your interaction with time, way to be confidence and
taking decision. It is written on quiet times where you need someone who gives you affection, easiness, ligt in empty space for contemplating, cogitating, and determining your return place.
Jika Anda ingin mencapai hasil lebih dan bukan sekadar bertahan dan melewati hari demi hari, Anda mesti memegang kendali atas hidup, karier, dan nasib Anda. Tidaklah sulit bila Anda tahu
caranya.Nasib seseorang mencerminkan karakternya. Karakter orang itu berasal dari semua kebiasaan serta tindakannya. Dan tindakannya berasal dari pikiran dan perasaannya. Ubahlah
pikiran dan kebiasaanmu, maka nasibmu akan berubah! "Dalam buku ini Ibrahim Elfiky kembali mengingatkan kita betapa pentingnya selalu berpikir dan berperasaan positif. Tidak dengan
mengemukakan teori, namun dalam bentuk cerita dan petunjuk praktis. Diterbitkan oleh penerbit Serambi Ilmu Semesta" (Serambi Group)
Inilah semangat yang ingin ditularkan Dr. Ibrahim Elfiky, motivator kelas dunia, kepada Anda. Melalui buku ini dia akan menuntun Anda untuk mewujudkan semua mimpi Anda dan segera
merancang impian yang lebih besar. Buku ini lebih dari sekadar melarang Anda untuk bersedih. Buku ini akan menuntun Anda untuk mengelola seluruh potensi diri yang ada agar mimpi Anda
saat ini dan yang akan datang menjadi kenyataan. [Mizan, Hikmah, Inspirasi, Motivasi, Indonesia]
Pikiran positif bisa menciptakan ketenangan dan rasa percaya diri yang tinggi. Sementara pikiran negatif dapat menciptakan kebencian, kecemasan, dan menjauhkan diri dari situasi yang
tenang. Mindset yang terarah akan mampu memagari karakter seseorang agar tak terjerumus ke dalam perilaku merugikan. Sebaliknya, mindset yang dibiarkan kacau menciptakan kebiasaan
dan watak yang tak terarah pula. Mungkin Anda terbiasa terlambat datang ke kantor karena sering terlambat bangun, Anda terlambat bangun karena terbiasa mematikan alarm yang
membangunkan Anda, dan Anda terbiasa mematikan alarm karena tertanam ide dalam mindset Anda bahwa: “Telat sedikit tak akan bermasalah.” Itu mindset, begitu simpel, begitu kuat.
Konstelasinya seperti bola salju yang menggelinding dari hulu ke hilir—kecil mungil, namun lama-kelamaan menjadi besar. Begitu kuatnya pengaruh mindset, ia akan menjadi katalis dalam
hidup Anda. Namun Anda masih bisa memilih untuk menjadikannya sesuatu yang positif atau negatif. Para orang sukses tak pernah mengizinkan mindset negatif menguasai mereka, dan jika
Anda ingin mengikuti jejak-jejak kesuksesan itu, Anda sedang memegang buku yang tepat.
Saya telah memutuskan untuk menulis buku ini... dan menamainya: BANGKITKAN KEMAMPUAN DAN CIPTAKAN MASA DEPAN Saya membagi pada dua bagian: · Bagian yang pertama:
BANGKITKAN KEMAMPUAN ANDA...didalamnya diungkap aneka kekuatan Anda yang tak terhingga yang diberikan pada Anda oleh Allah swt, dan Anda mengenal bahwa Anda lebih besar
dan kuat dari tantangan apapun dalam hidup ini. · Bagian yang kedua: CIPTAKAN MASA DEPAN ANDA.. itu fokus pada cara menggunakan aneka kekuatan yang mengagumkan ini; agar
Anda dapat mewujudkan aneka tujuan Anda dan menciptakan masa depan Anda yang indah. Sekarang izinkan saya bertanya kepada anda: Belum tibakah waktu Anda untuk mengenal
hikakat siapa diri anda? Belum tibakah waktu Anda untuk mengenal aneka kekuatan Anda yang tak terbatas? Belum tibakah waktu Anda untuk menghentikan keraguan akan kemampuan
anda? Belum tibakah waktu Anda untuk menghentikan keluhan, cercaan, kritikan, dan pembandingan? Belum tibakah waktu Anda untuk mengenal bagaimana cara Anda berinteraksi
bersama para pencuri waktu? Belum tibakah waktu Anda untuk melihat pada kekhawatiran di mata anda; agar Anda berkata padanya: "setelah saat ini Anda tidak akan pernah
menghalangiku untuk mewujudkan cita-citaku"? Belum tibakah waktu Anda memohon pada Allah yang Maha Perkasa yang Mahaagung: "WAHAI SANG PENGURUS ALAM..AMPUNILAH
KEBODOHANKU PADA DIRIKU SENDIRI, AMPUNILAH AKU KARENA KETIDAKTAHUANKU AKAN PEMBERIANMU YANG TAK TERHINGGA, AMPUNILAH KEBODOHANKU AKAN
KEKUAASANMU DAN KEKUATANMU..” Kemudian Allah azza wa jalla menjanjikan akan menyingkap kekuatan anda, dan Anda mengenal diri Anda yang hakiki. Kemudian Allah swt
memerintahkannya untuk menggunakan kemampuan Anda dengan cara terbaik. Belum tibakah waktu Anda membersihkan tanah yang melumuri Anda dari program negatif yang Anda
peroleh dari masa silam?! Untuk toleran pada semua?! Untuk menghantam pembangkang (ego) dari dalam diri Anda?! Belum tibakah waktu Anda mengenal nilai intan itu yang ada di
hadapan anda?! Belum tibakah waktu Anda membuat masa depan anda?! SEKARANG ULANGI BERSAMAKU Waktu telah tiba-waktu telah tiba
Tidak ada orang gagal. Yang ada hanya orang yang berpikir gagal. Hanya ada satu hal yang akan menjauhkan Anda dari perubahan dan menjadi orang yang Anda dan Tuhan inginkan. Satu
hal itu bukan setan, bukan orang lain, bukan pula keadaan. Melainkan penundaan! Mungkin Anda merasa bahwa hidup Anda berjalan tidak sesuai dengan harapan. Tapi tunggu dulu, putar
mundur ke beberapa tahun silam: secara tidak sadar Anda pernah melakukan berbagai hal yang mengantarkan diri Anda seperti sekarang ini. Lihat diri Anda baik-baik, kini Anda punya
kemampuan untuk melakukan dan menyelesaikan banyak hal. "Buku ini ditulis untuk membangkitkan kesadaran Anda dan memandu bagaimana Anda bisa menentukan tujuan hidup, agar
Anda piawai bergelut dengan waktu, agar Anda bisa melihat masalah bukan lagi batu sandungan melainkan batu loncatan, agar Anda mampu mengelola potensi dahsyat diri Anda, dan agar
Anda menjadi seorang pengambil keputusan yang hebat. Diterbitkan oleh penerbit Serambi Ilmu Semesta" (Serambi Group)
Perasaan kita adalah satu indikator penting bagaimana keadaan pikiran kita, apakah positif atau negatif. Dengan positive feeling otomatis positive thinking akan ikut. Dan, kalau keduanya
bersinergi hasilnya akan sangat dahsyat. Kita bisa saja memiliki pikiran positif. Tapi, saat-saat kritis dan menghadapi tekanan, semua pikiran positif kita kerap hilang. Saat Anda cemburu,
misalnya, Anda bisa kehilangan akal sehat, bukan? Gejolak perasaan jauh lebih cepat dan lebih kuat daripada pikiran. Perasaan tak ubahnya bahan bakar bagi seseorang. Tanpanya, ia tidak
bisa bergerak, juga tidak bisa menjadi pribadi yang aktif. Namun, perasaan bisa menyebabkan banyak hal. Bisa mendatangkan penyakit, psikis atau klinis. Perasaan juga bisa melahirkan
sikap dan perilaku. "Dengan gaya ulas mengalir dan menghibur, Dr. Elfiky melukiskan bagaimana perasaan berkembang, apa saja sumber-sumbernya, dan bagaimana mengubah perasaan
negatif menjadi keterampilan positif. Sarat dengan wawasan, kaya cerita menawan, disertai langkah mudah dan menyenangkan. Diterbitkan oleh penerbit Serambi Ilmu Semesta" (Serambi
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Pernahkah Anda terpikir? Waktu kita kecil, ketika orang bertanya kepada kita apa mimpimu, Nak? Dengan lantang kita menjawabnya, menjadi dokter, menjadi pilot, menjadi
polisi dan lain sebagainya. Namun jika kita lihat sekarang, ketika kita tumbuh menjadi seorang dewasa, pertanyaan itu seakan berat untuk kita jawab, tidak semua bisa
menjawab apa mimpimu. karena ketakutan akan kegagalan dan lebih baik menjadi biasa dan memilih realistis dengan apa yang ada. Padahal orang-orang yang kita lihat
berhasil, yang kita idolan, yang menjadi inspirasi, modal mereka adalah mimpi yang terus mereka jaga. Buku ini sebenarnya khusus untuk mereka yang merantau dan seorang
yang punya impian. Cocok untuk mahasiswa rantau, lulusan baru, buku bacaan ringan pembangkit mimpi, untuk para penggiat mimpi & entrepreneurship. Semacam Dreambook,
lembar impian. Anda tidak akan memperoleh manfaat bila hanya membaca, tapi tidak melakukan aktivitas yang diminta, kerjakan secara bertahap dan ikuti instruksinya dengan
baik. Semua itu merupakan bahan acuan untuk MENCAPAI IMPIAN anda. Jika Ingin hasil optimal, maka tulislah pada secarik kertas, lalu kerjakan secara terus menerus selama
konsisten bertahun-tahun, butuh kesabaran pastinya, namun setidaknya buku ini akan menjadi saksi, bahwa Anda telah memulai mimpi Anda sendiri, pada bagian belakang
buku ada catatan mimpi, di halaman depan juga ada, itu memang sengaja dibuat untuk mengajak anda menulis mimpi, sekaligus mengingatkan, kapan anda akan mencapainya.
Buku ini akan mengajak Anda, menemukan mimpi Anda sendiri dan percaya, bahwa mimpi Anda layak jadi nyata. Buku persembahan penerbit IndieBookCorner
Dalam hidup sering kali kita sebagai manusia biasa merasa hilang arah. Berbagai masalah yang kerap menimbulkan perasaan marah, sedih, dan gusar sering kali melanda hati
yang mencari kebahagiaan. Rasa cinta dan kesibukan terhadap hal-hal duniawi sering kali membuat kita lupa akan pentingnya membersihkan hati, serta membuat kita lupa
bahwa Allah SWT selalu berada di sisi. Agama Membuat Kaya merupakan cerminan kisah sederhana yang akan membantu Anda untuk memperkaya hati dan pikiran. Buku ini
berisikan pengalaman pribadi yang dikaji melalui pendekatan hikmat dan penuh rasa syukur terhadap ajaran Allah SWT. Melalui buku ini Anda akan memahami bahwa Agama
mampu memberikan kekayaan hati bagi mereka yang beriman kepada-Nya. Jika hati menjadi kaya karena iman kepada Agama, maka niscaya hidup akan tentram, kebahagian
dunia akan muncul dengan sendirinya, dan ridha Allah SWT akan selalu mendekat.
Secara doktrinal, agama bersifat permanen yang tidak bisa berubah sekalipun terjadi perubahan sosial. Akan tetapi, begitu agama menjadi milik manusia maka tidak bisa
dihindari terjadinya tiga aktivitas manusia, yaitu pemahaman, penghayatan, dan pengamalan terhadap agama. Dengan demikian, makna agama yang laten muncul dalam
berbagai bentuk baik interpretasi maupun aktualisasi sebagai wujud dari manifes agama. Selanjutnya, agama yang telah diolah manusia sebagai dasar yang membentuk
pandangan dunia (world view), maka agama telah berubah posisi dari kebenaran yang absolut menjadi kebenaran yang relatif. Akan tetapi, sering manusia tidak menyadari hal
tersebut sekalipun yang mereka sebut kebenaran absolut ajaran agama hanyalah terbatas pada sejumlah simbol sebagai hasil pemahaman. penghayatan, dan pengamalan
ajaran agama. Sikap yang demikian cenderung melahirkan konflik di kalangan umat beragama bukan hanya konflik yang bersifat eksternal yaitu antar-umat yang berbeda
agama, melainkan juga intemal yaitu antar-penganut dalam satu agama. Tetapi dalam pemahaman agama yang didasari solidaritas spiritualitas, maka perbedaan agama tidak
menghalangi mereka untuk hidup dalam suasana ukhuwah antara satu dengan lainnya. Dari fakta sosial, kelihatan bahwa agama dalam persepsi manusia adalah suatu
subsistem sosial di antara sekian banyak subsistem sosial lainnya, seperti politik, ekonomi, pendidikan, dan hukum. Dalam kaitan itu, karena agama telah larut berinteraksi
dalam berbagai kehidupan sosial, maka agama juga tidak bisa dihindari terlibat dalam proses interaksi dengan berbagai subsistem tersebut. Sebagai hasil dari interaksi itu, maka
tidak bisa dihindari terjadinya berbagai realitas saling memengaruhi antarsubsistem sosial. Di antara wujud dari proses interaksi itu adalah muncul gagasan untuk melakukan
pemurnian dan pembaruan terhadap interpretasi agama. Pemurnian diperlukan untuk menyaring laten agama dari manifes agama. Demikian juga pembaruan diperlukan untuk
mendorong posisi agama sebagai landasan etos kerja menuju kehidupan beragama yang dinamis, kreatif, dan inovatif. Demikianlah pentingnya agama bagi kehidupan manusia
dan juga pentingnya subsistem sosial memperkaya pemahaman. penghayatan, dan pengamalan terhadap ajaran agama.
Anda ingin sukses? jika jawabannya "Ya." maka anda wajib baca buku ini sampai selesai. Dalam buku ini anda akan dibawa oleh penulis sekaligus orator dunia Dr. Ibrahim Elfiky
kepada berbaga penemuan yang membimbing anda kepada satu metode yang menjadikan anda seketika bersemangat, memiliki rencana yang memungkinkan anda untuk
memelihar semangat tersebut, memberi anda energi yang menyala-nyala dalam kondisi apapun dan meningkatkan tingkat kepercyaan diri anda dan energi diri anda. Anda akan
belajar komitmen, aktivitas, berpikir positif, berimajinasi, dan bagaimana anda menggunakannya dalam kehidupan anda sehari-hari agar anda mencapai derajat kesuksesan
yang tertinggi.
Dr. Ibrahim Elfiky, sang maestro motivator muslim dunia ini, dengan bahasa yang ringan memaparkan kiat-kiat praktis membangun komunikasi yang komunikatif bagi Anda.
Sebagai pelatih NLP besertifikat internasional, Ibrahim menggunakan metode ini tidak hanya sebagai terapi, tetapi juga sangat bermanfaat di bidang manajemen, pendidikan,
kesehatan, bahkan sales. Anda tak hanya akan mampu mengontrol emosi Anda, tetapi juga bisa menaklukkan orang yang paling sulit sekalipun. “NLP adalah manual lengkap
yang paling aplikatif untuk petunjuk penggunaan super-komputer yang bernama otak manusia.” —Ronny F. Ronodirdjo Konsultan dan trainer NLP dan Hypnotherapy “Buku yang
merangkum langkah-langkah menuju kesuksesan dan perkembangan tak terbatas.” —Joseph Sidaros General Manager London Life Insurance Co. [Mizan, Hikmah, Psikologi,
Komunikasi, Indonesia]
This book is designed to be a simple, practical and easy how-to guide for working with the Law of Attraction. Aiman Al-Maimani has put together concise and straightforward
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concepts and step-by-step exercises that will quickly help you start deliberately using the Law of Attraction in your life. Aiman Al-Maimani shows you how to effectively change
your thoughts, and to use visualization, affirmations, and meditation to enhance your connection to your higher self. These proven techniques will create lasting change and allow
desire to become reality. You will learn: - How to get clear about what you want. - How to change negative, repetitive thoughts. - How to tap your subconscious mind through the
power of meditation. - How to use affirmations to help you stay on track - How to set and filter goals. And much more
Chinese edition of The power of less: the fine art of limiting yourself to the essential...in business and in life. This book offers the simplifi-mycin every modern life needs to combat
busy-distraction-itis. These Zen habits can be learned easily and ubiquitously applicable.
Sudah berlalu lebih dari 20 tahun saya mecari cara dalam mengubah program negatif kepada yang positif dan kesimpulan dari penelitian, studi, dan petualanganku adalah buku
ini. Buku ini bukan hanya untuk dibaca tapi agar diamalkan .. saat Anda meletakan informasi-informasi yang ada di dalam buku ini dalam praktek maka Anda akan mendapati
bahwa hidup Anda berubah dari kungkungan negatif, rasa dan perasaan yang negatif menjadi kemerdekaan yang positif, kebahagiaan, dan kesuksesan. Mari kita mulai
perjalanan kita mengenai energi menguasi diri diri.
Have you ever thought, when you throw hot water on the ground, then the ants and insects get hit and die, when you sweep the house, the insects are messy, getting thrown
around and bobbing around. When you walk or run to sleep, without you knowing you are stepping on or on them. If you think about how happy your life really is compared to
those animals. They never protest, they sincerely live their life according to the scenario of God who has made them. So be happy.
This book is the Somali translation of the book "Ten Keys For Success", originally published in Arabic, written by Dr. Ibrahim Elfiky. It is a self-help book and, as the title suggests,
covers the ten keys to success, including: motivation, skills, vision, commitment and flexibility.
Berbicara adalah hal yang tidak bisa lepas dari kehidupan kita. Ada pepatah yang mengatakan, "Lidah tidak bertulang", namun demikian dari lidah itulah akan muncul hal yang
membahagiakan dan menyengsarakan yang lebih dari yang dilakukan anggota badan lainnya. Berbicara dapat membawa seseorang sukses, namun dapat membawa seseorang
sengsara. Dalam bahasa agama, bicara dapat membawa seseorang ke surga dan juga ke neraka.
This book is the Somali translation of the book "Control Your Life", originally published in Arabic, written by Dr. Ibrahim Elfiky. It is a self-help book aimed at a successful and
happy life. The book discusses, among others, the following topics: having a purpose in life, the importance of having a purpose, time management, change, decision-making and
becoming self-confident.
Masa kecil bahagia, muda hura-hura, dewasa kaya raya, tua bahagia, mati masuk surga. Itulah keinginan manusia pada umumnya, mau untung terus, serbaenak terus,
serbabahagia terus. Islam telah menunjukkan jalan kepada manusia agar hidupnya meraih keberuntungan, bukan hanya di dunia, melainkan juga beruntung di akhirat kelak. Di
dalam Al-Qur’an terdapat banyak ayat mengenai hidup yang baik, beruntung, bahagia, aman, tenteram, rezeki, dan ha-hal lain yang selama ini dicari manusia. Demikian juga
dalam hadis-hadis dari kekasih-Nya. Sempurna. Jika digali satu per satu, kita akan mengerti bagaimana mestinya melihat sesuatu dan memaknai sesuatu dalam hidup kita.
Lengkap. Buku ini pula disertai dengan petunjuk harian, tentang apa yang harus dilakukan untuk mencapai keberuntungan tersebut. Bukankah kita selalu ingin beruntung?
Bukankah di setiap doa kita meminta kepada Tuhan, “Berilah kami kebaikan di dunia dan akhirat?” Lalu mengapa tidak mencari tahu cara mewujudkannya? Buku ini menjawab
hal itu, praktikkan, lalu buktikan.
Note: Untuk penyesuaian harga (nego) hubungi admin di situsnya atau via email di bawah ini: https://dilariza.business.site/?m=true dilarizapress@gmail.com Hidup itu seperti seperti yang pernah diamati oleh seorang nelayan tua - memancing ikan salmon. Ketika Anda pergi ke sungai untuk keluar dari mata pencaharian, jika Anda tidak mengukuhkan
kaki dengan baik, Anda akan hanyut bersamanya. Anda tidak akan bisa melawan kekuatan yang mendorong Anda ke segala arah. Nah, buku ini mengajari kita untuk teguh serta
percaya kepada kemampuan diri sendiri dan menghargai harga diri kita masing-masing. Buku ini merupakan buku praktis yang ditulis oleh penulisnya bukan sekedar teori tapi
memang sudah dialami langsung baik oleh penulis sendiri maupun oleh tokoh-tokoh besar di dunia. Membaca buku ini - sebagaimana buku-buku lainnya - akan bermanfaat bagi
kita dan kehidupan kita manakala kita mewujudkan apa yang kita baca ke dalam yang kita lakukan. Isi buku yang sangat bermanfaat ini tidak akan menghasilkan perubahan apa
pun terhadap hidup kita, seperti obat tidak berpengaruh kepada penyembuhan penyakit kita, sekiranya kita hanya membacanya lantas tidak pernah berusaha mempraktekannya.
Mari kita ubah paradigman kita dan ubah perilaku kita setelah membaca buku ini. Semoga kita semua diberi-Nya kekuatan untuk melaksanakannya.
Ibrahim Elfiky menyadarkan kita untuk memahami dan mendayagunakan potensi diri yang terkadang kita abaikan, lalu menunjukkan sekaligus menuntun kita menuju kesuksesan dan
kebahagiaan sejati yang menurutnya bisa terwujud dengan berakhlak baik secara seimbang kepada Tuhan dan segenap ciptaan. Berbeda dengan karya-karya Elfiky sebelumnya, pesanpesan motivasi dalam buku ini dikemas dalam dialog. Anda seakan mengobrol langsung dengan Elfiky. Anda akan mendapat nasihat hebat dan pesan berharga dari sang maestro tanpa
merasa dinasihati sebab Anda larut dalam obrolan yang akrab dan mengalir dari awal hingga akhir. " Inilah karya terakhir Dr. Elfiky untuk anak muda atau siapa pun yang berjiwa muda dan
bervisi mulia serta bertekad untuk hidup lebih maju, lebih bermutu, dan membahagiakan. Diterbitkan oleh penerbit Serambi Ilmu Semesta" (Serambi Group)
Rasulullah Saw. merupakan perantara yang ditunjuk secara khusus untuk menyampaikan arahan Allah Swt. kepada umat Muslim. Segala perintah, anjuran, dan larangan dari Allah Swt. tentu
bertujuan demi kemaslahatan hidup manusia di dunia maupun di akhirat. Dalam menyampaikan nilai-nilai Islam, Rasulullah tidak hanya berdakwah secara personal, dari satu pintu rumah ke
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pintu rumah lainnya. Rasulullah pun sering berkhotbah di depan umum dan pada peristiwa-peristiwa penting. Buku ini tidak hanya menyajikan khotbah perpisahan Rasulullah saat Haji Wada,
tetapi juga khotbah-khotbah lain yang penting untuk dipahami oleh umat Islam. Sebagai rasul dan nabi terakhir, sabda Nabi Muhammad Saw. adalah pesan pamungkas bagi kita hingga akhir
zaman. Melalui Khotbah-Khotbah Terakhir Rasulullah, kita akan diajak untuk memaknai rekam jejak beliau ketika melakukan syiar Islam pada masa jahiliah. Tak hanya berbicara mengenai
keimanan dan akidah, Rasulullah juga berkhotbah mengenai penegakan hukum, kepemimpinan dalam Islam, solidaritas antar-agama, hingga nasihat untuk kehidupan sehari-hari.
In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. Praise be to Allah, Lord of the worlds. Good luck and greetings may be poured out to the king of the Prophet Muhamad PBUH, to his friends,
family, and people who always imitate him until the end of time. The book that is in front of the reader is a translation of an Arabic book, Ats Tsiqatu Wal I'tizaz Bin Nafsi by the late Dr. Ibrahim
Elfiky. As in general Dr. Ibrahim Elfiky discusses motivation and psychology, this book is also very thick with discussions on motivation and psychology plus this book also contains time
management. Through this book, readers are invited to strive to have confidence and self-esteem, because without strong self-esteem and trust it is difficult for us to develop and do activities
with enthusiasm and enthusiasm. Through this book too, readers are invited to tread several methods so that we are measured and directed towards our short, medium, and long term goals in
life. We hope that through this book, readers can enjoy life more and be happier because their various life goals can be easily achieved by applying the various methods suggested in this
book. Hopefully, this small business in translating this valuable book can make a little contribution to change the paradigm that is sometimes deeply rooted but wrong. Allah (alone) we ask for
all our activities are in His favor and we always receive the outpouring of His grace.
This book is the Somali translation of the book "Awaken Your Abilities and Make Your Future", originally published in Arabic, written by Dr. Ibrahim Elfiky. It is a self-help book and as the title
suggests is about developing your strengths and building your future. The book consists of two parts that discuss, among other things, the following topics: things that prevent people from
doing something, time management, vision of the future, self-confidence, purpose, learning, being patient and helping others.
Buku ini terkadang dapat mengubah hidup Anda (menuju) yang lebih baik yang Anda harapkan. Orator, penulis dan narasumber perkembangan manusia tingkat dunia Dr. Ibrahim Elfiky
mengatakan: Pemikir adalah pembuat pikiran, pikiran adalah yang menyebabkan berpikir, bepikir menyebabkan fokus, fokus menyebabkan perasaan, perasaan menyebabkan perilaku,
perilaku menyebabkan hasil, hasil menyebabkan realita hidup Anda. Maka jika anda benar-benar ingin terjadi perubahan dalam hidup Anda, ubahlah pengetahuan si pemikir. Berpikir positif
merupakan sumber kekuatan dan juga sumber kebebasan sumber kekuatan; karena ia akan membantu Anda untuk memikirkan solusi hingga Anda menemukannya. Dengan demikian,
keterampilan, kepercayaan diri, kekuatan dan kebebasan meningkat; karena Anda akan terbebas dari berbaagi kesengsaraan, sakit terpenjara pemikiran negatif dan dampak fisik. Hidup yang
Anda jalani sekarang tiada lain refleksi dari pikran, keputusan dan pilihan anda sendiri baik Anda menyadari hal itu ataupun tidak. Kalau Anda mengambil tanggun jawab, maka Anda telah
memulai jalan perubahan, kemajuan dan pertumbuhan. Anda mungkin tidak dapat mengontrol keadaan, tapi anda mempu mengontrol pikiran Anda; pikiran positif membawa kepada aktivitas
positif dah hasil positif. #Positif #Motivasi #IbrahimElfiky
Agama adalah pedoman hidup yang menjelaskan arti dasar dari kehidupan. Sekalipun keyakinan terhadap agama bersifat sangat pribadi, tetapi kenyataannya agama muncul menjadi empat
komponen: doktrin, ritual, etika, dan pranata. Oleh karena sejarah keagamaan menampilkan berbagai perbedaan tentang empat komponen tersebut maka cita-cita keberagamaan adalah
selalu membawa perdamaian di alam semesta. Sejarah keberagamaan bangsa Indonesia yang beragam telah melahirkan kehidupan yang damai dengan berbagai dinamika kehidupan
sosialnya. Perdamaian adalah cita-cita dari keberagamaan karena semakin damai kehidupan masyarakat maka semakin terbuka peluang untuk pengamalan ajaran agama secara paripurna.
Agama dan Pancasila adalah dua unsur yang berbeda posisinya karena yang satu menjadi pedoman hidup sebagai makhluk Allah sedangkan Pancasila adalah landasan kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, keduanya saling mendukung karena agama menjadi landasan teologis berbangsa dan bangsa sebagai landasan implementasi
ajaran-ajaran agama. Hal itulah makna penting dari tema agama dan perdamaian.
CONFIDENCE AND SELF-ESTEEMA thousand miles journey begins with a single stepDilariza

When we project the idea on the positive plane of the world, we create a positive energy with a certain frequency and release it to the universe to propagate and eventually it will
reflect back a positive energy of an equal amount and same frequency. We will have a positive sequence of thoughts, actions and then finally destinations. When we hold the
negative energy and choose not to release it, then it will transform into positive energy. This will create a positive attitude and character of us. However, the opposite is exactly
true. When we choose to project and interpret an idea on the negative plane of the world, we create a negative energy to the universe and certainly the reflection will be from the
same nature on the quantity and frequency. We will be dragged into negative actions, and then it means that we have chosen undesirable destination. Furthermore, the matter
will amplify more according to the law of attraction, as positive energies and reflections will attract more and more and you will have a whole lot of positive results. On the
contrary, if we decide to have a negative way of thinking then it means we have chosen to receive more and more negative results and bad outcomes.
Pada saat Anda merasakan bahwa kehidupan Anda berjalan kepada arah yang tidak Anda inginkan .. Anda melihat kepada berapa tahun usia Anda yang telah berlalu, lalu Anda
tidak merasakan bahwa Anda telah melakukan setiap yang Anda ambisikan .. Anda melihat kepada yang datang dan Anda berdoa semoga Anda diberi Allah kemampuan,
energi, dan kekuatan untuk melaksanakan setiap yang belum mampu Anda laksanakan dan mencapai yang lebih banyak lagi dan lebih banyak lagi. Maka: Buku ini ditulis sesuai
dengan kondisi yang sedang Anda alami, mengarah kepada hati dan perasaan Anda .. mencumbu berbagai perasaan dan harapan Anda .. Buku ini tidak ditulis sebagai program
ilmiah – seperti buku-bukuku yang dulu –, tapi ia buku yang lebih dekat kepada buku-buku renungan, atau pada kutipan yang merupakan buku yang memberu suport. Ia
membicarakan berbagai tujuan Anda dalam hidup .. interaksi Anda bersama waktu .. cara teguh kepada diri Anda sendiri .. dan mengambil keputusan. Ia ditulis pada waktuwaktu tenang dimana Anda membutuhkan orang yang memberi Anda kasih, kemudahan, keentengan sebagian pelataran yang kosong untuk merenungkan, memikirkan .. dan
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menentukan nasib.
Mayoritas orang mencampuradukkan antara pemahaman spiritual dan kereligiusan, padahal sejatinya dua hal tersebut benar-benar berbeda, karena spiritual merupakan
melekatnya satu jenis dari kejernihan, kejernihan ini merupakan yang kita namakan dalam buku ini dengan “Kecerdasan Spiritual”. Saat seseorang memiliki kecerdasan spiritual
itu maka ia lebih kuasa untuk mendapatkan gambaran universal atau (gambaran sempurna untuk dirinya sendiri dan semesta dengan bentuk yang lebih luas, baik kedudukannya
maupun tujuannya di semesta ini). Sejatinya kecerdasan spiritual adalah salah satu jenis kecerdasan terpenting, karena ia memiliki kekuatan untuk merubah hidup Anda, bahkan
merubah bentuk kehidupan dan arah sejarah. Fokus saya dalam buku ini adalah mengungkapkan tabiat kecerdasan spiritual, cara memperolehnya dan menumbuhkannya, serta
bagaimana isarat nilai-nilai yang spesial semisal amanah, jujur, dan mulia menjadi metode efektif untuk merubah kehidupan Anda agar ia menjadi efektif dalam kehidupan sosial
Anda dan perkembangannya. Sebagaimana Anda akan dibantu oleh pertumbuhan kecerdasan spiritual untuk melihat segi keceriaan dan kebahagian dari berbagai hal dan
mengobarkan rasa semangat, energik, kuat dan teguh pada diri Anda; seperti itu pula kita akan mengenal cara mengembangkan kemampuan untuk mewujudkan kedamaian
batin, menguasai diri, dan terbebas dari pengaruh-pengaruh berbagai tekanan yang cepat menimpa kehidupan kita.
Seorang pria tua tinggal di atas sebuah bukit, ia hanya memiliki satu kuda yang ia sayangi, lalu kuda itu lari dan ia didatangi para tetangganya untuk menghiburnya karena nasib
sial ini, lalu mereka dijawab tanpa sedikit pun nampak bersedih: “Darimana kamu tahu bahwa itu nasib sial?” setelah beberapa hari si kuda kembali disertai sejumlah kuda liar,
lalu para tetangganya datang mengucapkan selamat atas keberuntungan ini, lalu mereka dijawabnya tanpa bergembira: “Dari mana kamu tahu bahwa ia keberuntungan?” tidak
berselang beberapa hari hingga anaknya yang muda menunggangi salah satu kuda liar ini lalu ia jatuh dari atasnya dan betisnya patah, mereka datang kepada orang tua itu
untuk menghiburnya mengenai nasib yang buruk ini, maka mereka dijawabnya tanpa keluhan: “Darimana kamu tahu bahwa itu nabi yang buruk?” setelah beberapa minggu
diumumkanlah perang dan pemuda kampung dimobilisasi jadi tentara dan anak si orang tua itu dimaafkan tidak ikut perang karena kakinya patah, lalu banyak pemuda mati
dalam peperangan itu. Seperti itualh nasib sial menghamparkan nasib baik, dan nasib baik menghamparkan nasib sial hingga tak berujung dalam kisah, dan bukan dalam kisah
saja tapi ada dalam sejumlah kehidupan. Maka orang-orang bijak tidak berlebihan dalam kesedihan atas sesuatu yang luput darinya; karena mereka tidak mengetahui secara
yakin jika keluputannya itu murni jelek atau kebaikan yang tersembuny yang dikehendaki Allah untuk menghindarkannya dari kemudaratan yang lebih besar, dan mereka juga
tidak berlebihan dalam kegembiraan karena sebab yang sama, mereka selalu bersyukur kepada yang diberikan kepada mereka, mereka bergembira sekedarnya, mereka
bersedih atas yang luput dari mereka dengan kesabaran dan memperindah diri, mereka itulah orang bahagia, karena orang bahagia adalah orang yang mampu memraktekkan
pemahaman rela terhadap qadla dan qadar, mereka menerima berbagai takdir secara fleksibel dan keimanan, manusia tidak bergembiera karena semata-mata nasibnya yang
baik, karena terkadang kemujuran terkadang jadi jalan kecelakaan. Jadi kebahagiaan adalah perasaan jiwa dengan kerelaan, makna ini penting sekali setelah beragam
penafsiran dan pandangan orang terhadap arti kebahagiaan, jika manusia rela dengan kenyataannya sampai-sampai sekiranya hal itu sulit atau pahit maka ia orang bahagia,
jika manusia rela dengan kenyataan yang indah maka tidak diragukan ia akan menjadi lebih bahagia, tapi jika manusia marah terhadap kenyataan yang baik maka ia tidak akan
pernah jadi orang bahagia, dan jika ia membenci kenyataan yang jelek maka ia akal lebih sengsara juga. Maka kebahagiaan adalah perasaan yang muncul dari batin kita bukan
datang kepada kita dari luar, harta – umpamanya – bukanlah yang menciptakan kebahagiaan, tapi ia tanpa diragukan salah satu faktor yang dapat kita gunakan saat kita menjadi
orang bahagia.
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