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#TeknikBAD hanyalah sekadar sesi dialog dengan Allah. Antara hamba dan Pencipta. Seperti kita berbual dengan manusia.
Namun, sesi dialog ini adalah lebih premium dan eksklusif antara hamba dan Pencipta. Ada beza antara monolog (bercakap
dengan diri sendiri) dan bercakap dengan Allah. Ketika kita marah, andai saat itu kita bercakap dengan Allah, insya-Allah kita
akan rasa lebih tenang. Berbeza dengan monolog, bercakap dengan diri sendiri. Yang seterusnya berkemungkinan besar
diperdaya oleh syaitan, untuk terus-menerus mengeluarkan kemarahan itu seperti baling barang dan sebagainya. Adakalanya kita
perlu menjadi seorang kanak-kanak (walau saat ini kita adalah orang tua) apabila berdialog dengan Allah. Seperti ketika kita
masih kecil. Adakalanya kita bercakap dengan Dia. Menjadikan Allah sebagai sahabat yang akrab untuk kita luahkan segalanya.
Cuma, kehadiran buku ini, hanya sebagai ulang kaji, bahawa aktiviti berdialog dengan Allah, telah lama kita tinggalkan.
#KisahSuksesBAD, ia kelihatan seperti sesuatu yang baru orang tahu tentang berdialog dengan Allah. “Sesiapa yang membawa
amal kebaikan (pada hari kiamat), maka baginya (balasan) sepuluh kali ganda (dari kebaikan) yang sama dengannya.” (Surah alAn‘am 6: Ayat 60)
DEK kerana fitnah dan dihukum bapa sendiri, Saifudin menjadi perantau di bumi Serambi Mekah - Aceh. Banyak ranjau yang
terpaksa dilalui sebelum bermukim di situ. Saifudin diangkat menjadi anak asuhan kepada Wali Sufi. Memilih mendalami agama
Islam tetapi pada masa yang sama berminat dalam seni persilatan. Di sinilah perawakan Saifudin terbentuk. Dari anak manja di
Punggor berubah menjadi pemuda yang pendiam. Ajaran agama Islam banyak membentuk caranya bertingkah laku. Sentiasa
mengiringi Wali Sufi ke mana-mana dalam menyelesaikan urusan. Meniti usia remaja, Saifudin terjebak cinta tiga segi. Engku
Aminah dari kerajaan Pagar Ruyong tertarik dengan akhlak terpuji lelaki itu. Kemunculan Ratna Sang Ratu Sulaman menjadi
penghalangnya kerana ada sekelumit rasa cemburu membajai jiwanya.
"Dulu, dia seorang model dan pemilik agensi modeling. Sangkanya, bahagia ada dalam kecantikan dan kemewahan yang dimiliki.
Namun entah mengapa, hatinya tak pernah tenang. Ada saja yang tidak kena. Satu demi satu ujian datang sehingga nafasnya
hilang. Dan Allah membuka 'nyawa' kedua kepadanya bersama hidayah yang selama ini dicari. Kali ini dia nekad, tak akan sekalikali berpaling daripada hijrahnya, walau apa jua cabaran yang ditempuh." *** *** *** *** Kisah BENAR ini adalah nukilan
pengalaman dan inspirasi Puan Felinna Nadea Ed Fattah pemilik rangkaian perniagaan Felinna Boutiqe.
Padanya Ada Kasih - Cinta itu Memberi Bukan Memiliki adalah nasihat yang disampaikan dalam bentuk kisah-kisah orang yang
terdahulu dan masa kini bagi mendidik jiwa anak-anak melalui pengajaran daripada setiap kisah yang dikongsikan. Dimulakan
dengan kisah para sahabat agung Rasulullah s.a.w. sebagai nasihat buat pendidik muda dan ibu ayah yang bergelut dengan
pelbagai cabaran dalam usaha mendidik anak amanah Allah. Kisah-kisah dalam buku ini dapat digunakan sebagai bahan
berfaedah pada waktu santai bersama keluarga di rumah ataupun di mana sahaja. Antaranya kisah kehebatan infak Abdul
Rahman bin Auf dan Abu Bakar As-Siddiq, kisah Mush'ab bin Umair yang meninggalkan kemewahan, kisah Salman al-Farisi, Bilal
bin Rabah, serta kisah-kisah yang terjadi pada masyarakat masa kini yang dapat dijadikan pedoman hidup. Nasihat yang
dikumpulkan daripada pelbagai sumber ini mampu memotivasi jiwa-jiwa yang berjuang mencari hala tuju dan hala bicara bagi
mengambil pengajaran daripada setiap kisah yang dikongsikan di dalam buku ini.
Buku ini merupakan catatan pengalaman seorang ayah dalam membesarkan seorang anak istimewa bernama Atiq Wazif. Penulisnya, Hasan
Suyut, seorang jurutera dan ahli korporat, merakam ketabahan anak kecilnya menanggung kesakitan dan kesengsaraan, ketekunan dan
keberanian mengharungi rawatan yang menyakitkan sejak usia si anak masih bayi hingga sekarang, 8 tahun. Walaupun pakar perubatan
telah mengatakan, “Jangan mengharap sangat dari anak ini, dia tidak akan membesar secara normal,” penulis sebagai ayah, tidak pernah
patah semangat. Berkejar dengan masa dalam ikhtiar memulihkan anaknya, penulis membawa keluarganya merentas benua – ke Beijing di
Negeri China, ke Timur Tengah, dan seterusnya ke Amerika Syarikat. Hasan bersama isteri dan lima anak mereka kini bermastautin di
Florida, AS, meninggalkan sanak-saudara dan kerjaya dalam syarikat yang sedang meningkat naik. Isterinya Dora yang merupakan seorang
pendidik cemerlang, sanggup mengambil cuti demi anak yang dikasihi. Penulis menyulam penulisannya dengan kisah suka-duka yang
mewarnai hubungan kekeluargaan dan cerita cinta suami isteri. Dari seorang bapa dan suami yang terlalu sibuk dengan kerjaya hingga
kurang memberi perhatian kepada keluarga, kehadiran Wazif benar-benar memberi sinar baru dalam kehidupan penulis sekeluarga.
Kelahiran Wazif memang dirasakan sebagai satu anugerah daripada Allah. “Abang ingat tak masa Wa mengandungkan Wazif dulu, banyak
benda-benda pelik berlaku. Mungkin Allah nak beri isyarat pada kita supaya kita bersedia untuk menerima anugerah ini,” kata si isteri pada
satu ketika. Kata-kata ini cukup memberi bekas di hati penulis dan menjadi ‘turning point’ yang merubah kehidupan mereka sekeluarga.
Penceritaannya sangat terperinci, mirip gaya novel. Latar masa, latar tempat, perlukisan watak dan setiap patah dialog, begitu segar. Kisah
alam mistik perubatan Melayu turut melatari anekdot tangisan dalam tawa, suka dalam duka, susah dan senang yang diharungi oleh penulis
sekeluarga… Konflik mempunyai anak istimewa, konflik rumah tangga dan babak-babak mencemaskan yang diceritakan semula dengan
begitu baik, menjadikan buku ini penuh elemen dramatik. Tidak hairanlah seorang pengarah program pendidikan khas di Florida, AS
memberitahu penulis, “You can make a movie out of this!”
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Alsof je een zweefduik van de hoge neemt... Als Poppy na een blessure haar succesvolle zwemcarrière moet opgeven, gaat ze
aan de slag als journaliste. Al op haar eerste dag wordt ze uitgefoeterd door Jake Stevens - bekend sportschrijver en arrogante
kwal. Maar dan wel een aantrekkelijke kwal. Tijdens een tripje voor de krant moeten ze samen een motelkamer delen, en dan blijkt
dat Jake heel wat meer in huis heeft dan spottende kritiek. Heel verleidelijk, al is het natuurlijk beter om hem op een afstand te
houden. Of kan één enkel keertje geen kwaad? Dit verhaal is ook verkrijgbaar in 2-in-1 bundel.
Hoe voorkom je dat je gemanipuleerd wordt? Je kent deze persoon vast: opwindend en ongelooflijk charismatisch, aardig,
charmant, behulpzaam en altijd een compliment bij de hand. Hij of zij geeft je een goed gevoel. Je gelooft in wat je hoort, zelfs als
het nep klinkt, juist omdat het zo goed voelt. Maar wat te mooi lijkt om waar te zijn, is het waarschijnlijk ook. Sommige mensen
hebben een persoonlijkheid die uitzonderlijk manipulatief is. Ze kunnen iedereen overal van overtuigen. Ze houden ervan anderen
te controleren. En ze liegen en verdraaien de waarheid om te komen waar ze willen. Thomas Erikson onthult hun methoden en
helpt je te ontdekken wat jouw gedragsstijl is. Je wordt je ervan bewust hoe jouw persoonlijkheid gemanipuleerd kan worden door
iemand met een verborgen agenda en hoe je dat kan ombuigen door beter te leren communiceren met familie, vrienden en
collega’s. Over Omringd door psychopaten 'Waardevolle aanvulling op de literatuur over psychopathie en manipulatief gedrag.
Geschikt voor iedereen.' - NBD Biblion
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