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Buku ini bukan merupakan buku panduan dalam melaksanakan shalat dengan benar sesuai dengan teladan yang
diberikan oleh Nabi shallallahu 'alaihi wa salam. Namun buku ini menjadi salah satu parameter bagi kita untuk menilai
kualitas shalat yang kita tegakan. Kehadiran buku ini bisa menjadi teman bagi kita semua dalam mengevaluasi
keseharian perilaku kita sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang melaksankan shalat. Di mana kita saat
panggilan adzan berkumandang? Apakah kita segera memenuhinya atau kita biarkan dan kita kita asyik dengan aktivitas
dunia kita. Di mana hati kita saat kita mendirikan shalat? Apakah fokus kepada Allah atau malah sibuk memikirkan dunia.
Siapa kita setelah selesai mendirikan shalat? Apakah Allah kita lipat bersama sajadah yang kita jadikan tempat shalat.
Sehingga kita tidak malu dan takut berbuat maksiat. Buku ini sangat penting untuk kita miliki, sebagai upaya terus
memperbaiki kualitas shalat yang kita dirikan. Jangan sampai kita baru mengetahui shalat kita, saat kita berada di
padang Makhsyar. Kita adalah cermin dari shalat yang kita dirikan. Bila kita masih kerap melakukan perbuatan tercela
meski tiada waktu shalat yang kita lewatkan, boleh jadi shalat yang kita tegakan belum sempurna sesuai keinginan Allah
subhanahu wa ta'ala. Buku persembahan Republika Penerbit [Republika, bukurepublika, Penerbit Republika]
Rizal berpenampilan sangat garang, dan emosinya meledak-ledak. Nggak tanggung-tanggung kalo ada orang yang
menurutnya melecehkan langsung dia hajar. Tiap hari kerjaannya ke dugem dan tidur di dalam kelas atau bikin onar di
sekolah. Namun tiba-tiba Rizal berubah 180 derajat. Rizal dulu beda dengan Rizal sekarang. Shalat sunnahnya nggak
pernah ketinggalan apalagi shalat fardhunya. Beragam cara orang berubah menjadi baik. Di antaranya ada dengan
trainning, buku ini merangkum perjalanan spiritual para remaja yang ikut trainning ESQ tingkat remaja. Seru,
menyedihkan, menggelitik, sekaligus membuat kita hanyut untuk ikut berbuat baik ketika membaca buku ini. [DAR!
Mizan, Cerita, Remaja, Indonesia]
Buku ini merupakan 2 rangkaian volume yang dikemas dalam topik Start from Within Begin at The Top. Volume pertama
berbicara tentang kesadaran bahwa setiap pribadi adalah penting di mata Tuhan dan setiap pribadi memiliki sifat
kepemimpinan. Volume pertama membahas hal-hal mendasar arti dan fungsi kepemimpinan yang benar yaitu
kepemimpinan berarti berbicara pengaruh, kemampuan untuk mempengaruhi orang lain diluar dirinya sendiri menuju
tujuan yang dikehendaki bersama-sama. Hal berikut yang penting juga adalah sejatinya fungsi kepemimpinan bukan
berbicara posisi tetapi lebih menitik beratkan pada fungsi. Fungsi-fungsi kepemimpinan yang benar seperti: mampu
memotivasi orang lain, menjadi inspirasi, membawa perubahan, pengaruh, fungsi sebagai gembala, fungsi sebagai
hamba yang melayani dan fungsi sebagai pengurus.
KONSEP KECERDASAN SPIRITUAL DAN EMOSIONAL DALAM MEMBENTUK BUDI PEKERTI (AKHLAK) PENULIS:
FITRIA, M.Pd. Editor: Dr. NURHADI, S.Pd.I., S.E.Sy., S.H., M.Sy., MH., M.Pd. Ukuran : 14 x 21 cm ISBN :
978-623-251-917-6 Terbit : Mei 2020 www.guepedia.com Sinopsis: Kecerdasan Spiritual dan Emosional sangat
mempengaruhi pembentukan budi pekerti yang luhur dan mulia (Akhlakul karimah). Sebab kecerdasan spiritual tanpa
ada penyeimbang kecerdasan emosional, tidak berkembang dan lambat pergerakannya, namun kecerdasan emosional
tanpa penyeimbang kecerdasan spiritual akan sekuler dan materialis. Maka kedua kecerdasan dalam membentuk
akhlakul karimah merupakan suatu kemestian dan keharusan. Krisis moral dan akhlak merupakan krisis kecerdasan
spiritual dan emosional secara bersamaan. www.guepedia.com Email : guepedia@gmail.com WA di 081287602508
Happy shopping & reading Enjoy your day, guys
Tulisan ini merupakan secuil dari rangkaian panjang gerbong kereta kepemimpinan yang terus melaju dari waktu ke
waktu dan terus-menerus mendapat tambahan gerbong baru dari pemikir, penemu, penganalisis kepemimpinan
berikutnya. 20 tahun dari sekarang, 50 tahun dari sekarang, 100 tahun lagi dari sekarang, 200 tahun lagi dari sekarang
ada banyak penulis baru yang menyingkap tabir kepemimpinan baik menambahkan model yang klasik maupun
menemukan teori baru yang sesuai dengan jamannya.
Buku ini patut dijadikan bekal bagi generasi muda, pelajar, dan mahasiswa sebagai calon pemimpin pada semua lini
kehidupan. Kalau saat ini tampuk pimpinan berada di tangan Anda, saatnya untuk kembali kepada fitrah karena manusia
diciptakan sebagai khalifatul fil ardhi.
Berbagai tulisan yang dirangkum dalam buku ini bak kepingan anak tangga menuju pemahaman yang lebih
komprehensif tentang pendidikan holistik. Dibagai dalam tiga bagian, tinjauan terhadap konsep dan implementasi
pendidikan holistik yang merupakan sajian pembuka menyajikan pembahasan seputar pendidikan holistik sebagai
sebuah konsep dan implementasi nilai dalam sistem pendidikan tersebut. Adapun paparan seputar desain kurikulum dan
pembelajaran - yang merupakan jantung suatu sistem pendidikan - dihadirkan pada bagian kedua dengan fokus bahasan
pada kurikulum terpadu dan model implementasi pendidikan holistik pada perguruan tinggi dan sekolah. Dan, sebagai
paparan penutup rangkaian pembahasan ini disajikan pendidikan holistik dalam kacamata pendidikan Islam, keindahan,
dan global. Buku persembahan penerbit prenadaMedia -PrenadaMediaThis groundbreaking primer illuminates contemplative methods that can improve mental and physical health. * Foreword by renowned author
and scholar Huston Smith, subject of the five-part PBS special, The Wisdom of Faith with Huston Smith * Contributions from 13 expert
authors * Case studies showing how contemplative practices are being used to cope with modern stress and disorders among groups as
diverse as caregivers, pregnant women, people living with HIV, and veterans dealing with PTSD
Matahari sukses merupakan satu buku lagi dari karya Abu Ali yang bicara tentang mimpi sukses. Sah-sah saja setiap orang mempunyai
mimpi. Yang jelas, setiap orang bebas uktuk sukses. Sukses memang relatif. Meskipun begitu, sukses tetap ada tolok ukurnya. Silahkan
baca.
Filsafat Pendidikan Islam, kalau dipisah urutan kata per kata, maka masing-masing memiliki pengertian yang berbeda-beda. Filsafat adalah
usaha untuk mendapatkan jawaban atau pemecahan terhadapnya telah menimbulkan teori-teori dan sistem pemikiran (isme), oleh karena itu
filsafat dimulai oleh rasa heran, bertanya dan memikirkan tentang asumsi-asumsi kita yang fundamental (mendasar). Adapun pendidikan
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adalah usaha sadar yang dengan sengaja dirancangkan untuk mencapai tujuan pendidikan dan pengajaran yang telah ditetapkan.
Sedangkan Islam adalah sebuah agama samawi yang Allah Subhanahu wa Ta’ala turunkan kepada menusia dengan pengutusan Nabi
Muhammad Shalallohu ‘alaihi wa Salam untuk kebahagian umat manusia di dunia dan akhereta. Sehingga Islam sebagai agama adalah
jalan hidup, pandangan hidup, dan nilai-nilai yang dipegang oleh umatnya. Menurut Islam pendidikan adalah pemberi corak hitam putihnya
perjalanan hidup seseorang. Oleh karena itu ajaran islam menetapkan bahwa pendidikan merupakan salah satu kegiatan yang wajib
hukumnya bagi pria dan wanita, dan berlangsung seumur hidup, semenjak dari buaian hingga ajal datang. Tetapi, kalau lah disatukan ke tiga
kata tersebut, Filsafat Pendidikan Islam, maka ia menjadi sebuah objek pembahasan ilmu dan pengetahuan, yang memiliki definisi tersendiri.
Yaitu, sesuatu disiplin ilmu yang mengkajian secara filosofis mengenai masalah yang terdapat dalam kegiatan pendidikan yang didasarkan
pada al Qur’an dan al Hadist sebagai sumber primer, dan pendapat para ahli, khususnya para filosof Muslim, sebagai sumber sekunder.
On principles and strategies of national leadership in Indonesia according to Islam.
Buku ini bermanfaat sebagai literasi keilmuan mahasiswa strata satu maupun strata dua dan sangat diperlukan bagi pembaca yang
memerlukan wawasan perihal konflik dan penanganannya. Beberapa bagian awal bab mengupas teori konflik, penulis memaparkan
beberapa literasi pendukung sebagai penguat teori yang ada. Beberapa bab kemudian, penulis memberikan praktik-praktik yang sifatnya
aplikatif. Bagian daftar pustaka memuat deretan penunjang literasi yang sangat berguna bagi pembaca yang memperdalam dunia
manajemen konflik. Manajemen Konflik Mengelola Marah & Stres Secara Bijak ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga
dalam versi cetak.
Kelahiran, pertumbuhan, perkembangan dan kedigdayaan sistem sosial-ekonomi berbasis internet yang menandai dimulainya era revolusi
industri 4.0 dewasa ini, menegaskan betapa kita memang harus terus belajar dan berproses lebih cepat untuk—bukan sekadar menjadi lebih
baik, tetapi juga—menjadi relevan. Tidak ada gunanya segala kepintaran dan penguasaan kita atas segala hal kalau tidak relevan. Tetapi,
untuk bisa menjadi relevan ternyata kita pun dituntut untuk mampu belajar dan berproses dengan cara-cara yang juga relevan. Di sinilah
urgensi penulisan buku Smart Learning Skill 4.0 ini. Buku ini tidak menjanjikan kalau kita tuntas membacanya akan langsung jadi manusia
abad-21 yang pintar dan menjadi relevan hidup di era revolusi industri 4.0 saat ini. Bukan. Tidak juga menjamin kalau sudah tuntas
membacanya lantas rezeki kita akan mengalir deras mengiringi setiap langkah. Tidak. Tetapi, setiap kata dalam buku ini ditulis untuk
menginspirasi pembaca, bahwa hidup di era revolusi industri 4.0— betapapun kita tidak masuk kategori generasi milenial—sepanjang kita xiii
masih bernapas, maka belajar dan belajar lebih cerdas adalah tuntutan yang tidak mungkin kita hindari. Smart Learning Skill 4.0 ini
diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak.
Using interviews with and writings by astronauts and cosmonauts, discusses how viewing the Earth from space and from the moon affect
space explorers' perceptions of the world and humanity, and how those changes are likewise felt in contemporary society. The author views
space exploration and eventual colonization as an inevitable step in the evolution of human society and consciousness, one which offers new
perspectives on the problems facing us down here on Earth. Annotation copyrighted by Book News, Inc., Portland, OR
Buku ini membicarakan Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan (Penjasorkes), merupakan proses sosialisasi atau pembudayaan
terhadap pengalihan nilai-nilai budaya, perantaraan belajar dengan pengalaman gerak yang bermakna dan memberi jaminan bagi partisipasi
dan perkembangan kepribadian siswa. Penjasorkes memberikan pengaruh terhadap kebiasaan siswa untuk taat dan patuh mengaplikasikan
nilainilai yang terkandung dalam olahraga. Nilai-nilai moral dalam pembelajaran Penjasorkes, antara lain dapat membangun watak,
mengajarkan disiplin, mempersiapkan siswa untuk kehidupan kompetitif yang sehat, mengembangkan moral dan kemasyarakatan yang baik,
dan menambah sifat-sifat kepribadian yang baik. Buku Persembahan Penerbit PrenadaMedia
1. Mata Air merupakan majalah bertema sains, budaya, dan spiritualitas yang terbit di Indonesia serta menjadi wadah bagi para cendekiawan
dunia dalam menuangkan tulisan-tulisannya. 2. Mata Air memublikasikan artikel-artikel ilmiah populer yang berkontribusi terhadap
kemanusiaan dan dikemas dengan bahasa santun yang mengedepankan cinta dan toleransi. 3. Mata Air membahas berbagai tema
kehidupan yang disajikan secara menarik, tuntas, dan beretika, serta menggunakan bahasa bertutur yang fasih. 4. Majalah ini diketengahkan
menjadi sumber bacaan positif yang jernih agar mampu menjadi salah satu unsur pendidikan dan perbaikan moral generasi bangsa. 5.
Dengan pengalaman Internasional lebih dari 30 tahun, Mata Air menjadi pilihan para pembaca Indonesia yang akan memberikan harapan
besar bagi terangkatnya literasi bangsa melalui artikel pilihan dari para penulis Indonesia dan mancanegara.
Buku Pembelajaran Puisi Apresiasi dari Dalam Kelas ini disusun bukan atas dasar teori yang “saklek” tetapi lebih kepada tataran terapan.
Filosofi yang mendasari cara penyusunan buku ini sebenarnya adalah prinsip belajar yang paling fundamental, bahwa belajar pada
hakikatnya merupakan pembiasaan peserta didik untuk melakukan sesuatu seperti yang menjadi tujuan pengajarnya. Seorang bayi yang
lahir di lingkungan yang berbahasa Inggris, secara pragmatis ia akan pandai berbahasa Inggris (meskipun tidak tahu teori menyusun kalimat
dalam Bahasa Inggris). Ini karena proses pembiasaan yang terus-menerus. Tidak ada beban sedikitpun bagi anak tersebut untuk belajar
bahasa Inggris sepanjang waktu, bahkan ia sendiri tidaklah sadar kalau dirinya sedang belajar. Hadirnya buku yang ada di tangan Anda ini
dimaksudkan untuk sedikit menggeser kebiasaan pembelajaran dengan segala “tuntutan” menjadi pembiasaan melakukan penemuan nilainilai yang dikandung puisi. Pembelajaran Puisi, Apresiasi Dari Dalam Kelas ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam
versi cetak.
Kecerdasan Spiritual Dan Pendidikan Islam PENULIS: Ahmad Fahrisi S.Pd Ukuran : 14 x 21 cm ISBN : 978-623-251-328-0 Terbit : Februari
2020 www.guepedia.com Sinopsis: kecerdasan spiritual merupakan kecerdasan tertinggi kita, karna kecerdasan ini mampu menyinergikan
kecerdasan intelektual dan emosional secara komprehensif, sehingga dalam hal ini seseorang dapat memahami makna kecerdasan yang
ada dalam dirinya karna mampu menyeimbangkan tiga kecerdasan yang Allah berikan kepadanya. Sedangkan yang paling penting dalam
pendidikan adalah mencetak manusia yang berakhlak, baik budi pekerti dan mampu berbuat bijak kepada dirinya maupun kepada orang lain,
sehingga kecerdasan spiritual diperlukan dalam membangun aspek kebaikan dalam diri manusia. www.guepedia.com Email :
guepedia@gmail.com WA di 081287602508 Happy shopping & reading Enjoy your day, guys
Tentang cinta, buku ini semata-mata bercerita. Cinta yang jalan menuju kemuliaan. Cinta yang tapak-tapak menuju kebahagiaan. Cinta yang
seumpama cahaya, penuntun para pecinta mengorbankan segala tanpa pamrih apa-apa. Juga, cinta yang bisa jadi pembenar atas keinginan
dan hasrat rendahan. Pun cinta yang bisa digelepoti lumpur-lumpur kehinaan. Cinta yang terkadang tak lebih dari luapan birahi-jika bukan
birahi itu sendiri. Buku ini ingin membawa Anda menelusuri cinta yang cahaya dan cinta yang gulita. Dengan gayanya yang unik, buku ini
akan menemani Anda melihat kembali ke kedalaman diri, untuk kemudian bertanya sepenuh hati: “Benarkah Aku telah mencintai?”
5 alasan membeli buku ini 1. mempertemukan arus spiritual dan bisnis dalam satu kesatuan yang saling mendukung. 2. memberikan
pendekatan kekayaan yang berbeda dibandingkan cashflow quadrant ala robert kiyosaki sekaligus melengkapi konsep ESQ dengan
menggunakan pendekatan the fast quadrant. 3. terbagi dalam 7 bagian yang mampu membuat anda: - tercerahkan, termotivasi, terinspirasi,
terkaget-kaget - bermimpi lebih besar - bertindak lebih cepat dan lebih banyak - menemukan empat kecerdasan utama - mengungkap kisahkisah yang jarang ditulis - menguasai pintu rezeki dan pintu surga - mengasah otak kanan, kreativitas, dan imajinasi - memahami konsep
bisnis dan keuangan - melunasi kewajiban sekaligus berinvestasi yang paling menguntungkan - mencipatakan keajaiban-keajaiban menggerekan amal yang melipatgandakan rezeki - mencintai rasullulah dan sahabat - dan masih banyak lagi. 4. diberi kata pengantar oleh
ippho "right" sentosa (pakar otak kanan & penulis mega-bestseller 7 keajaiban rezeki) serta direkomendasikan oleh motivator serta praktisi
bisnis dan pendidikan. 5. 100% money-back guarantee, jika tidak bermanfaat.
Page 2/4

Online Library Esq Way 165 Ary Ginanjar Agustian
Role of International Monetary Fund in stabilizing the international monetary conditions with reference to Indonesia.

Buku Akhlak untuk Negeri merupakan kumpulan kisah inspiratif tentang bagaimana melakukan sebuah transformasi atau
perubahan baik individu, lembaga, atau organisasi. Berdasarkan penelitian, perubahan atau transformasi seringkali mengalami
kegagalan, penyebabnya karena hanya menggunakan kepala tanpa hati. Pemimpin yang berhasil dalam melakukan transformasi
adalah mereka yang melibatkan aspek HATI.” Hati akan tercermin dalam AKHLAK Buku ini ditulis oleh Erick Thohir dan Ary
Ginanjar Agustian, dua tokoh yang dikenal baik dalam dunia bisnis maupun organisasi. Di dalam buku ini tidak hanya kisah
inspiratif namun juga Panduan Perilaku agar Akhlak dapat terinternalisasi di dalam hati. Buku persembahan penerbit ArgaTilanta
On national defense and security, politics, and social conditions in Indonesia.
Jurus 1 Mulailah Dengan Yang Kanan Apa relevansi kalimat ini dengan intuisi dan Cashflow Quadrant? Jurus 2 Rancanglah DNA
Sedini Mungkin Mengapa seorang pelaku bisnis harus berkhayal dan menagis? Jurus 3 Terjunlah Seperti Rollercoaster
Bagaimana menyiasati kegagalan bisnis dengan Secret of Seven? Jurus 4 Berdamailah Dengan Badai Bagaimana menyiasati
penyakit, kelemahan, dan kejanggalan? Jurus 5 Duduklah Sama Rendah Bagaimana memanfaatkan lima keajaiban paralel dalam
bisnis? Jurus 6 Gantilah Gelar dan Jabatan Mungkinkah personal branding dengan gelar dan jabatan instan? Jurus 7 Masuklah ke
Surga Paling Dulu Bagaimana cara mengubah business doer menjadi business owner? Jurus 8 Biarkan Kudeta Terjadi Apa
kerugian dari pendaftaran merek dan apa manfaat dari kudeta konsumen? Jurus 9 Waspadai Zaman Terjadi Apa kerugian dari
pendaftaran merek dan apa menfaat dari kudeta konsumen? Jurus 10 Matilah dengan Tenang Apa relevansi E=MC2 dengan
keseimbangan `hati` dan `hati-hati`?
Tidak banyak buku yang secara khusus mengupas fenomena Sembuh. Terlebih jika fenomena itu dibahas secara mendalam
berkait dengan perjalanan keruhanian seseorang. Buku berjudul MENGGAPAI KESEMBUHAN-Sebuah Harapan dan Peluang
Menapaki Jalan Kebahagiaan, Catatan Syukur Sambas Wiradisuria termasuk buku yang sedikit itu. Dalam buku ini,
Prof.(Emertus) Dr.H.M. Sambas Wiradisuria, Sp.A(K) menyajikan catatan pemenungan dan telaahnya yang mendalam tentang
fenomena sembuh dan maknanya dalam perjalanan hidup manusia. Yang menarik, Sambas menyusun buku ini berdasarkan
pengalaman empirisnya ketika berjuang meraih kesembuhan dari sakit yang dideritanya. Lebih dari itu, cara penulis menghadirkan
Sembuh sebagai sebuah fenomena dan mengupasnya dalam perspektif ruhani sungguh menggugah dan mencerahkan. Dalam
telaahnya, penulis sampai kepada suatu kesimpulan bahwa Second Chance, sebuah keadaan yang menggambarkan mereka
yang hampir habis otoritasnya dalam memanfaatkan ruang dan waktu dan justru memperoleh kembali hal itu, bahkan mungkin
dengan lebih leluasa lagi. Allah memberi kesempatan untuk melanjutkan kembali hidup di muka bumi ini. Second Chance sebagai
sebuah fenomena kemanusiaan telah, sedang, dan akan terjadi kepada siapa saja. Second Chance adalaha rahmat Allah yang
sampai kepada seseorang atau sekelompok orang yang telah mengalami sesuatu dan lain hal sehingga kesempatan
hidupnyahampir terenggut dan karena itu ia belumberhasil mencapai tujuannya, namun berkat kasih dan sayang Allah Swt maka
seseorang atau sekelompok orang tersebut diberikan lagi kesempatan hidup dengan harapan yang bersangkutan kali ini benarbenar meraih sukses. Dengan pemenungan ini, penulis mengupas dengan mendalam apa itu fikih kesembuhan serta hakikat
kesembuhan bagi seorang manusia. "Buku motivasi mencapai kesembuhan dari penerbit paramedia komunikatama".
-ParamediaKomunikatama- -KhazanahIntelektual“Ya Allah, Engkau Mahatahu, betapa sulit diri ini melawan nafsu dalam kehidupan akhir zaman. Engkau Mahatahu, betapa rumit
diri yang malas ini menjalankan perintah-Mu. Engkau pun Mahatahu, betapa pelik jiwa yang kotor ini memasuki agama-Mu secara
sempurna dan menyeluruh. Engkau pun Mahatahu, bahwa kami hanyalah manusia akhir zaman yang sangat rapuh. Manusia
milenium yang tersisih dan serbabingung. Tuntun kami selalu, Ya Rabb, di zaman milenium yang kemaksiatan tidak lagi tabu, di
zaman milenium yang kebakhilan menjadi hal wajar dan umum. Bahkan tak tanggung-tanggung, agama-Mu dijual untuk
kepentingan uang dan perut yang rakus. Ampuni kami, tuntunlah kami hingga khusnul khatimah karena-Mu. Karena sungguh,
Engkau Mahatahu bahwa kami adalah mukmin milenium yang mudah rapuh dan bingung.” Buku ini berisi kumpulan esai yang
diramu dengan kisah-kisah inspiratif tentang iman, cobaan, dan motivasi dalam menjalani kehidupan sebagai mukmin akhir
zaman.
“Think smart, and act seriously. Itu inti buku baru Abu Aly ini.” — Drs. H. A. Rahman Harun, MA Kepala Bidang Mapenda, Kanwil
Depag, Provinsi Lampung. “Persoalan kesuksesan merupakan kekhawatiran setiap manusia dan buku ini mengurai kekhawatiran
tersebut.” — Prof. Dr. Seyyed Ahmad Fazeli Director The Islamic College, Branch of ICAS London, Jakarta. “Tak Cuma dari
pikiran (penulis) sendiri. Kitab suci pun dikutip dan disarikan.” — Ir. A. Riza Patria, MBA., President Director PT Gala Ariatama,
Jakarta. “Mimpi masa kini memang bukan (di) malam hari. Tapi siang hari; dan bergerak bersama matahari.” — Agus Pahrudin,
Rektor Universitas Muhammadiyah Lampung. “Mimpi Matahari adalah solusi bagi mereka yang selama ini mimpi kembang
ranjang.” — Reni Fitriani, Reporter Tribun lampung.
In Europe and North America Muslims are often represented in conflict with modernity—but what could be more modern than
motivational programs that represent Islamic practice as conducive to business success and personal growth? Daromir
Rudnyckyj's innovative and surprising book challenges widespread assumptions about contemporary Islam by showing how
moderate Muslims in Southeast Asia are reinterpreting Islam not to reject modernity but to create a "spiritual economy" consisting
of practices conducive to globalization. Drawing on more than two years of research in Indonesia, most of which took place at
state-owned Krakatau Steel, Rudnyckyj shows how self-styled "spiritual reformers" seek to enhance the Islamic piety of workers
across Southeast Asia and beyond. Deploying vivid description and a keen ethnographic sensibility, Rudnyckyj depicts a program
called Emotional and Spiritual Quotient (ESQ) training that reconfigures Islamic practice and history to make the religion
compatible with principles for corporate success found in Euro-American management texts, self-help manuals, and life-coaching
sessions. The prophet Muhammad is represented as a model for a corporate CEO and the five pillars of Islam as directives for selfdiscipline, personal responsibility, and achieving "win-win" solutions. Spiritual Economies reveals how capitalism and religion are
converging in Indonesia and other parts of the developing and developed world. Rudnyckyj offers an alternative to the commonly
held view that religious practice serves as a refuge from or means of resistance against modernization and neoliberalism.
Moreover, his innovative approach charts new avenues for future research on globalization, religion, and the predicaments of
modern life.
As the forces of globalisation and modernisation buffet Islam and other world religions, Indonesia's 200 million Muslims are expressing their
faith in ever more complex ways. This book examines some of the ways in which Islam is expressed in contemporary Indonesian life and
politics. Editors from Australian National University.
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Do you have what it takes to succeed in your career? The secret of success is not what they taught you in school. What matters most is not
IQ, not a business school degree, not even technical know-how or years of expertise. The single most important factor in job performance
and advancement is emotional intelligence. Emotional intelligence is actually a set of skills that anyone can acquire, and in this practical
guide, Daniel Goleman identifies them, explains their importance, and shows how they can be fostered. For leaders, emotional intelligence is
almost 90 percent of what sets stars apart from the mediocre. As Goleman documents, it's the essential ingredient for reaching and staying at
the top in any field, even in high-tech careers. And organizations that learn to operate in emotionally intelligent ways are the companies that
will remain vital and dynamic in the competitive marketplace of today—and the future.
"Notes From Qatar adalah kumpulan tulisan Muhammad Assad yang biasa di posting di blog (www.muhammadassad.wordpress.com ) pada
akhir tahun 2009, dan topik pertama berjudul ""Dahsyatnya Sedekah!"". Artikel itu bercerita tentang keajaiban yang diperoleh pengarang dari
bersedekah, yaitu secara tiba-tiba mendapatkan tiket VVIP untuk menonton sepak bola Brazil vs Inggris secara langsung. Salah satu ciri
khas dan kekuatan dari Notes From Qatar adalah adanya ayat-ayat Al Qur`an atau hadits dan menghubungkan dengan tulisan, karena
bertujuan ingin menyampaikan kepada para pembaca (generasi muda khususnya), bahwa ajaran Islam itu tidak sulit dan tempatnya bukan
hanya di masjid saja, tapi mencakup seluruh aspek kehidupan seluruh umat manusia. Walaupun ada ayat-ayat Qur`an dan hadits, bukan
berarti tulisan ini hanya eksklusif untuk pembaca Muslim. Banyak dari teman-teman non-Muslim yang juga senang dan menjadi pembaca
setia Notes from Qatar karena nilai-nilai yang ditawarkan Islam adalah universal dan berlaku untuk seluruh umat manusia. Rahmatan lil
`aalamiin. Notes From Qatar menargetkan kalangan pembaca usia muda (17-30 tahun), ditulis dengan gaya bahasa yang santai,
pembahasan yang mudah dipahami dan tidak berusaha untuk menggurui. Namun, ingin mengajak semua yang membacanya juga ikut
berpikir dan mendiskusikannya bersama. Sampai sekarang, setiap hari Jumat penulis terus menulis di blog Notes From Qatar, sehingga judul
dari berbagai topik bisa terus bertambah, jika memang diperlukan."
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