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Terapi Pikiran Bahagia

Anda ingin bahagia atau tidak bahagia, pikiran Anda sendiri yang menentukan. Jika Anda
berpikir bahwa Anda adalah orang yang bahagia, maka Insya Allah Anda
akan menjadi orang bahagia. Akan tetapi, jika Anda berpikir bahwa Anda adalah orang yang
tidak bahagia, maka seperti itulah diri Anda.

Kebahagiaan Anda hari ini adalah karena kemarin Anda selalu berpikir bahagia. Sedangkan
kebahagiaan yang akan Anda raih esok hari adalah karena Anda
berpikir bahagia hari ini. Berpikir selalu bahagia pada saat ini akan menentukan kebahagiaan
Anda di masa mendatang. Kekuatan dahsyat pikiran ini adalah
anugerah terbesar dari Tuhan yang diberikan hanya kepada manusia, tidak bagi makhluk
lainnya.
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Buku Terapi Pikiran Bahagia ini mengajak Anda untuk mengenal siapa diri Anda sebenarnya,
apakah termasuk orang yang bahagia atau orang yang enggan untuk
bahagia. Siapa pun Anda, dan apa pun profesi Anda, bacalah buku ini. Ikuti cara terapi yang
tepat untuk berpikir bahagia di dalamnya. Kemudian biarkan pikiran
bahagia mendominasi isi kepala Anda. Insya Allah Anda akan menjadi orang yang bahagia
secara lebih cepat, terhormat, lebih baik dan spektakuler.

  

Selain mendedahkan tips praktis agar hidup lebih bahagia, buku ini akan menuntun Anda
menemukan rahasia:

    -  Mengapa harus hidup bahagia.
    -  Bagaimana caranya hidup bahagia.
    -  Bagaimana mengetahui cara kerja pikiran dan kebahagiaan.
    -  Bagaimana menginstal suatu pikiran bahagia ke dalam pikiran agar hidup Anda lebih
bahagia dan spektakuler.
    -  Bagaimana memahami masa lalu dan memanfaatkannya untuk kebahagiaan di masa
depan.
    -  Bagaimana mewujudkan impian dan kebahagiaan Anda sekarang dan di masa
mendatang.

Spesifikasi:

    -  Kode Buku : 0082040290
    -  Pengarang: OKTASTIKA BADAI
    -  Tahun: 2014
    -  ISBN: 9786027031906
    -  Lebar Buku : 14.5 cm
    -  Tinggi Buku : 21 cm
    -  Tebal Buku : 176 hlm
    -  Berat Buku : 201.8 Gram
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