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BLUE SAFIR ON VALENTINE
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Sedikit telat memang jika hari ini masih membahas
tentang hari kasih sayang, “Valentine “ itu kata mereka. Kaum
muda mudi yang sudah tergerus oleh budaya barat, mereka lupa
bahwa kasih sayang yang sesungguhnya adalah berbakti kepada
orang tua, santun dalam berucap, sopan dalam ber etika, yang
intinya mengedepankan akhlak kepada sesama manusia.
2017 Perdagangan bebas sudah dimulai, dampak positif
dan negatif kian terasa. Termasuk terbukanya pintu Life Style
dari interaksi berbagai negara. Yang kami maksud ialah budaya
hura hura menghabiskan malam valentine dengan aura
kenikmatan, entah dengan free sex atau melayang
menggunakan zat zat haram. Dan itulah bidikan yang sangat
empuk bagi produsen dari negara yang melegalkan zat haram
Apa yang ada dalam pikiran anda jika mendengar kata “
blue “? Semua tergantung dari pengalaman anda. Tapi yang
kami maksud ialah Blue Saﬁr. Cairan biru muda yang diextract
MOTIVATION menjadi kristal berkilau. Cairan itu bisa juga disebut senyawa
sintetk 4-CMC turunan katinon. Dalam penggunaannya, serbuk
TIDAK ADA IMPIAN
kristal tersebut dapat dicampur ke dalam berbagai macam
YANG TERLALU TINGGI
minuman baik beralkohol atau pun tidak. Hal itu dilakukan agar
YANG ADA..
pengguna
mendapatkan efek 'Fly' saat mengonsumsi minuman
HANYA USAHA YANG KURANG
tersebut.Blue
saﬁr juga terdapat varian warna, coklat, hijau dan
DAN TERLALU CEPAT BERHENTI
cairan berwarna kuning, Sungguh produk siluman yg menipu.
Tentunya senyawa 4-CMC tersebut berbahaya bagi
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kesehatan, karena mempunyai efek stimulan seperti halnya sabu .Pengguna
akan merasakan euforia, merasa senang, percaya diri, semangat dan aktif, agresif,
gelisah, pusing, panik, halusinasi, insomnia, berbicara ngelantur, dilatasi (pelebaran)
pupil, mulut kering, meningkatnya tekanan darah, dan pada dosis lebih tinggi dapat
menyebabkan kejang, stroke, hingga koma. Asal anda tahu, minuman yang telah
dicampur dengan serbuk atau cairan 4-CMC itu bermerek dagang 'Snow White'
dibandrol dengan Rp 600 ribu per gelas! ingat! cairan ini Haram !

BAHAYA TEMBAKAU GORILLA

Baru-baru ini masyarakat dihebohkan dengan penemuan tembakau gorila.
Tembakau gorila masuk kedalam jenis narkoba terbaru. Kepala Humas Badan Narkotika
Nasional (BNN) Kombes Pol, mengungkapkan bahwa balai Laboratorium Uji Narkoba
BNN telah menemukan kandungan tembakau gorila yaitu zat AB-CHMINACA. Zat
tersebut memiliki jenis synthetic Cannabinoid. Dan bila dikonsumsi tembakau ini
menimbulkan efek halusinogen atau cannabinoid. Halusinogen atau cannabinoid adalah
zat alami dan buatan manusia yang sering menyebabkan orang untuk percaya bahwa
mereka melihat warna acak, pola, peristiwa dan benda-benda yang tidak ada. Di dalam
tubuh, halusinogen merangsang system saraf. Efek zat ini termasuk pelebaran dari pupil
mata, penyempitan arteri tertentu, dan meningkatnya tekanan darah. Menurut pengakuan
dari beberapa pemakainya zat ini akan membuat pemakainya diam sesaat tak bergerak
seperti kaku namun kemudian jika berlarut akan membuat pemakainya mengalami
halusinasi dan gemeteran. Efek yang dirasakan tidak berlangsung lama hanya beberapa
saat saja, namun pemakainya seperti sudah lama tidak sadar terhadap sekelilingnya.
Tembakau gorila marak beredar dan dikonsumsi oleh para mahasiswa, hal ini
dikarenakan harganya relatif murah dibandingkan jenis narkoba pada umumnya yang
tegolong mahal. Dan cara mendapatkan tembakau ini sangatlah mudah, bisa dibeli
melalui online dan bahkan bisa dikirim kerumah melalui jasa pengiriman. Selain itu
meski sudah mulai dideteksi keberadaannya oleh BNN dan institusi terkait lainnya,
banyak mahasiswa yang menggunakan jenis narkoba ini karena ingin mengelabuhi
hukum serta tes yang dilakukan saat razia. Alasan lainnya juga karena pengguna lebih irit
pengonsumsiannya. Ibaratnya jika narkoba pada umumnya harus dihisap tujuh kali
supaya menciptakan efek, ternyata narkoba jenis ini hanya perlu dihisap sekali untuk
merasakan efek serupa bahkan juga bisa lebih parah.
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Dengan adanya keputusan BNN mengenai temuan kandungan tembakau ini,
perlu dilakukan pemahaman dan pengawasan terhadap pelajar dan Mahasiswa agar
tidak terdapat korban selanjutnya. Karena sasarannya adalah generasi muda,
diperlukan kerjasama dari seluruh komponen masyarakat untuk memberantasnya.

JANGAN DIAM, MEREKA MENUNGGU
KALIAN!
Berbicara tentang peran mahasiswa
dalam salah satu tri dharma, yaitu Pendidikan.
Mendidik bukan seperti mengajar, mendidik
adalah seni bagaimana kita menguatkan nilai
nilai sosial yang baik, terutama akhlak yang
karim. Guru memang harus jago dalam teknik
mangajar, tapi semua

jurusan di kampus harus bisa mendidik dengan benar. Karena mendidik tidak
hanya dikelas, mendidik bukan melulu pragraf teori di dalam handbook. Mendidik
adalah memelihara dan memberi tauladan tentang akhlak dan kecerdasan pikirian.
Sedangkan Pendidikan memiliki arti proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang
atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran
Sudah jelas, bisa dibilang jika masih ada kenakalan remaja yang tak terkontrol,
itu berbanding lurus dengan perilaku mahasiswanya. Mahasiswa bertugas untuk
mendidik , baik diri dan orang lain, jika mahasiswa saja tidak menempatkan adek adek
SD, SMP,SMA sebagai prioritas pemberian tauladan yang baik. Maka bukan hal
mengagetkan kalau pelajar smp mengkonsumsi narkoba, pasangan SMA sudah
mengenal fre sex dan lain sebagainya. Sebab kita yang notabenenya bertugas menjadi
seorang pendidik, kabur dengan sejuta kenikmatan tujuan hidup masing masing, egois,
Tidak melulu urusan anak nakal diserahkan kepada orangtua, tidak melulu
muatan akhlak dipasrahkan kepada guru, saatnya mahasiswa mengevaluasi
membawa secuil ilmu untuk dipraktekkan.
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MARI SIMAK KISAH BAYI INI
Apakah kita pernah berﬁkir ada berapa banyak bayi yang
lahir di Indonesia setiap detiknya? Setiap Bayi yang lahir
ke Indonesia merupakan Harapan bak Malaikat tanpa
sayap yang dari tanganya kelak peradaban bangsa ini
dipertaruhkan. Beralih tentang wanita, Sosok Makhluk
paling sexy yang sakti mandraguna , surga dibawah
telapak kakinya dan ialah cerminan kebesaran Bangsa.
Sosok Wanita selalu manjadi topik yang selalu dimuliakan terlebih lagi dalam ajaran
Islam.Di negara ini pun wanita tak luput dari perhatian pemerintah, ada undang undang
perlindungan anak dan perempuan yang notabenenya sudah jelas bangsa ini juga
menjunjung tinggi martabat seorang wanita.
Kita sepakat , setiap wanita memiliki sifat keibuan yang bisa membuat ibu
melupakan letihnya hamil dan melahirkan. Kita tahu qodrat wanita sebagai simbol kasih
sayang, sejarah mengungkap bahwa kesuksesan orang orang besar ada Wanita yang
mem back up di belakangnya, di balik kesuksesan orang orang terkemuka di dunia ada
sosok Ibu yang bergerak di balik layar. Dan Sejarah juga tak lupa berpesan kepada kita
bahwa sebab musabab suatu negara bisa hancur ditengarai oleh masalah wanita,
kehebatan suatu bangsa juga bisa dinilai dari keuletan para wanita wanitanya. Mari
kita simak kisah ini :
Seorang bayi usia lima bulan positif terdampak narkoba jenis sabu. Kepala
BNNP Kalteng Kombes Sumirat Dwiyanto mengatakan, kasus ini menjadikan bayi
tersebut sebagai yang paling muda di seluruh Indonesia terkena narkoba. Bayi lima
bulan itu terdampak narkoba dari ibu kandungnya yang rutin mengonsumsi narkoba
sejak bayi itu dilahirkan. Terlebih, bayi malang itu masih mengonsumsi Air Susu Ibu
(ASI) ibunya yang berinisial RI (22). Anak-anak yang tertular melalui ASI lebih cepat
dan lebih berbahaya dibanding dengan orang dewasa yang menghisap sabu secara
langsung. Saat diperiksa, bayi perempuan lima bulan itu sangat rewel. Suhu tubuhnya
pun sangat tinggi, sehingga BNN Kalteng memberikan pendampingan dokter untuk
bayi tersebut. (Berita TV swasta Kamis 19 Januari 2017 )
Betapa seriusnya musuh musuh bangsa ini dalam merusak akhlak seorang
wanita,sengaja atau tidak? hal ini adalah peringatan untuk memberi perhatian dan
pengetahuan kepada wanita .
hubungi 081235534346

Tambah semester tambah juga donk akhlaknya ^-^
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Sendiri itu Menyakitkan....

Trimakasih

Trimakasih...udah peduli sama aku
....setelah sembuh dari narkoba...
boleh ya aku bertemu orang tuamu?

Sabarlah...
rehabilitasi narkoba itu butuh proses

eh! duh duh duh...
dia mau apa ya....

Bersambung

Kirim Kisahmu tentang NARKOBA ke : 081235534346
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Sekarang 2017! belum move on ya?

