
1. Buku ini memberi pandangan mendalam akan tingkah laku manusia pada masa yang 
terbaik dan juga pada masa yang paling teruk. 
Di samping itu, buku ini juga menerangkan tentang latar belakang biologi, evolusinya, 
dan bagaimana ia telah mempengaruhi tingkah laku kita. 
Buku yang amat berguna untuk sesiapa yang ingin memahami manusia agar dapat 
berurusan dengan mereka secara lebih baik! 
#My_FELS	#Book	#psychology	#behavior	#biology	#human	#evolution	#sociology	#behave 

 

2. Hidangan	ayam	panggang	yang	terkenal	ini	boleh	dijadikan	makanan	khasiat	selagi	kita	
tidak	memakan	terlalu	banyak	hidangan	sampingan	roti	bawang	putihnya	yang	sangat	lazat!	
#My_FELS	#healthy_food	#healthy_living	#my_fuel	#healthy_eating	#indian_food	#tandoori	
#chicken	

 

3. Penuh	dengan	#kebudayaan	dan	#sejarah,	negara	ini	adalah	#destinasi	murah	bagi	
#pengembaraan	#perjalanan	dan	#penemuan.	Ibukota	#Bishkek	dikelilingi	oleh	#bukit-
bukit	dan	#tasik	yang	sedia	ada	untuk	#meneroka,	dan	untuk	keseronokan	yang	lebih,	
cubalah	mempunyai	#burunghelang	besar	merenung	dekat	di	hadapan	mata	anda	dalam	
jarak	yang	dekat,	burung	boleh	menggigit!	#Kyrgyzstan 

   

 



 

4. Pada masa tahun inilah di mana jalan-jalan di #Rio de Janeiro dihadiri oleh dua juta 
orang setiap hari untuk meraikan perayaan tahunannya. 
#Karnival di Rio juga terkenal sebagai "Perayaan terbesar di dunia" dan ia mempunyai 
produksi yang amat besar dan rumit dengan pakaian dan alat permainan ataupun prop 
yang berharga sekira-kiranya $250 juta. 
Walaupun kebanyakan aktiviti meriah berlaku di jalan-jalan dan blok parti, gambar-
gambar ini berasal dari perbarisan rasmi yang megambil tempat di dalam stadium (the 
Sambodromo) dan berlangsung sepanjang malam selama beberapa hari berturut-turut. 
Ini adalah gambar daripada Karnival itu pada tahun 2010. 
Pautan video: https://youtu.be/hQs58CQ-AHU 
#My_FELS #RioKarnival #Karnival2020 #Brazil #Samba #BucketList #Perjalanan #Penge
mbaraan #Persembahan #Menari #Perbarisan 

  
 

5. Brazil terkenal dengan buah kelapanya yang amat segar. Buah tersebut merupakan 
sumber lemak yang #khasiat dan air kelapa membuat minuman sejuk yang menyegarkan 
kerana air susunya. Selain itu, #Brazil juga terkenal dengan #superfood yang kaya 
dengan nutrien iaitu beri #acai. 

  
6. Buku ini menekankan tentang bagaimana hebat aksi dari mulut ke mulut itu, di samping 

itu, enam prinsip asas yang mendorong sesuatu untuk menjadi popular ataupun viral. 
Buku ini adalah sesuai untuk semua pihak sama ada anda ialah seorang pemilik 
perniagaan kecil yang cuba meningkatkan kesedaran atau seorang pengurus di sebuah 
syarikat besar. #My_FELS #buku #membaca #menular #pemasaran_viral 



 
7. Dikeluarkan pada awal bulan ini, reka bentuk inovatif telefon ini menyelesaikan masalah 

membawa #telefonpintar besar dalam poket kecil. Hebatnya! Adakah sesiapa telah 
mencuba? Beritahu kami apakah pendapat anda tentang betapa lama telefon ini boleh 
bertahan and penggunaannya. #My_FELS #tech #gadgets #folding #flip Samsung 
 

 
8. Istanbul, bandar di sempadan Asia & Eropah, telah datang jauh sejak Turki Uthmaniyyah 

menakluknya kembali pada tahun 1453.  
Pantai #Bosphorus yang indah kini dikelilingi dengan pencakar langit moden dan pusat 
perniagaan, di mana Menara Galata purba masih menunjukkan bukti sejarah sebagai 
jawatan perdagangan Genovese. 
Siri mini Netflix baru menunjukkan kisah penjajahan hebat dan penaklukkan bandar 
megah ini, disyorkan untuk peminat sejarah. 

My_FELS #Istanbul #Turkey #city #ottoman #empire #travel #adventure #history #show Netflix 

 

 
 

9. Ditulis oleh biohacker terkenal dan pencipta Diet Kalis Peluru, buku menarik ini 
memberikan tabiat gaya hidup yang optimum dengan meperolehi kebijaksanaan 
pemimpin pemikiran bertaraf dunia, saintis maverick, dan usahawan untuk memberi 
teknik yang terbukti bagi menjadi lebih bahagia, lebih sihat, dan lebih bijak . 



#My_FELS #buku #membaca #penukarpermainan #pemimpin #inspirasi #inovator #tabiat
 #kejayaan @bulletproofexec 

 
10. Sesetengah restoran di Asia (seperti Pepper Lunch) menyajikan konsep makanan ini di 

mana hidangan disajikan kepada anda mentah pada pinggan yang panas dan anda 
membuat keputusan sebanyak mana untuk memasak hidangan tersebut. Ia mempunyai 
komponen yang berkhasiat seperti daging, sayur-sayuran & telur dengan karbohidrat 
yang amat 
sedikit.#My_FELS #food #healthy #diet #protein #keto #sizzling #hotplate pepperlunch	
thailand 

 
 

11. Persidangan tahunan terkenal di dunia yang dikenali sebagai South by Southwest 
(#SXSW), yang berlangsung setiap musim bunga di Austin, Texas telah dibatalkan akibat 
ketakutan penularan virus. 
Persidangan ini biasanya mempunyai pelbagai aktiviti #teknologi dan #perniagaan di 
samping dengan muzik dan pesta makanan. Kumpulan kami berhasrat untuk menghadiri 
persidangan tahun ini tetapi terpaksa mengubah rancangan. 
Adakah sesipa yang pernah menghadiri acara ini? Kongsikan pengalaman anda! Apakah 
pendapat anda mengenai keputusan untuk membatalkan acara tersebut? 
#My_FELS #coronavirus #Austin #persidangan #keusahawanan #muzik #pesta #makanan 
#texas SXSW 

  
 

12. Kembali kepada tahun 1994, lagu ini menjadi popular dan viral bersama dengan 
persembahan hebat oleh Ricky Martin. Menggabungkan lirik berirama dalam bahasa 
Inggeris, Sepanyol dan Perancis, lagu ini memikat hati penonton global pada masa 
musim Piala Dunia musim panas. 
Sehingga hari ini, lagu ini masih lagu bermotivasi dan berinspirasi yang dapat 
menimbulkan semangat dan memberi tenaga kepada ramai bagi mengejar akan apa 
yang mereka inginkan dan juga untuk mengejarnya dengan segala yang mereka ada! 
#My_FELS #music #song #worldcup #motivation #energy #inspire #dream #pursuit 



 
 

13. Sejak kebelakangan ini, semua orang kelihatan gila tentang bar tenaga, dan anda boleh 
melihat ruang yang besar untuk bar tenaga di kebanyakan pasar raya atau kedai 
kesihatan.  
Jadi, apakah yang sangat hebat tentangnya? Kebanyakan bar tenaga ini mengandungi 
karbohidrat (kepingan bijirin dan buah-buahan manis) dan wajar dielakkan. Bar gula 
rendah agak berkhasiat, tetapi sukar dijumpai. Jenama yang ditunjukkan di sini daripada 
koleksi kami adalah hebat, ataupun mana-mana bar yang mempunyai label "keto-
friendly" ataupun yang serupa adalah dijamin mempunyai kandungan gula yang rendah 
di samping memberi sejumlah protein, serat, dan lemak yang khasiat dan mencukupi. 
#My_FELS #food #healthy #diet #protein #keto #energy #energybars 
 

 
14. Dengan ketakutan pandemik virus, berikut adalah beberapa petua untuk membantu 
meningkatkan sistem imunisasi kita secara semulajadi supaya tidak senang dijangkiti jangkitan 
dan mengurangkan simptom-simpton yang ada jika menghidap penyakit tersebut. 
- Mengambil Vitamin A, C, D dan Omega 3 lemak khasiat 
- Dapatkan tidur yang mencukupi dan elakkan tekanan yang menyebabkan kelemahan 
- Bersenam dengan kerap agar badan dalam keadaan yang terbaik 
- Makan sihat dan kurangkan gula 
- Pastikan minum air yang mencukupi, ataupun minum teh hijau dan minuman panas yang lain 
#My_FELS #immune #covid19 #coronovirus #supplements #sleep #stress #vitamins #body #min
d 

 



15. Permainan komputer sebenarnya adalah baik untuk anda! 
 
Dengan ramainya yang duduk di dalam rumah pada minggu-minggu yang akan datang, 
ia boleh menjadi pengalaman yang menyegarkan untuk memuat turun dan main 
beberapa video atau permainan computer yang menarik. 
 
Dengan pengecualian permainan telefon yang direka khas untuk menghabiskan masa, 
permainan yang dibuat untuk komputer atau konsol sering mempunyai pengeluaran yang 
mempunyai cerita rumit, muzik dan visual dan aspek sosial yang bermain dengan 
komuniti atas talian. 
 
Gunakanlah masa terluang ini untuk memcuba beberapa permainan baru yang anda 
minati, dan luangkan masa untuk bergembire dengan alam dunia alternatif daripada yang 
sebenar! 

#My_FELS #games #computer #console #playstation #xbox #nintendo #mind #alert 

 
 

16. Buku kecil yang comel ini yang ditulis oleh Neil Pasricha menerangkan kepada kita 
bagaimana untuk melihat and menikmati keseronokan kecil dalam kehidupan ini yang 
dapat membantu mengurangkan tekanan dan kebimbangan dalam kehidupan seharian 
kita. 
Dalam masa yang amat diperlukan ini, buku ini terpegun hati pembaca dan pasti akan 
mengalihkan minda kita daripada masalah dunia ini lalu memberi tumpuan kepada 
keselesaan kecil yang dapat kita temui di rumah ataupun di mana-mana sekeliling kita. 
#My_FELS #book #reading #pleasures #stress #awesome #cute #home Neil	Pasricha 

 
 

17. Kereta memandu sendiri telah diinovasikan sejak sepuluh tahun yang lalu oleh syarikat-
syarikat seperti Tesla dan yang lain-lain. Walau bagaimanapun, kebangkitan baru-baru 
ini perlahan kerana proses mengadaptasikan yang perlahan. 
Kini dengan wabak virus ini, teknology ini semakin pesat kerana orang ramai di seluruh 
dunia cuba mencari cara untuk melakukan perkhidmatan pengankutan sambil 
mengehadkan hubungan and interaksi sesama manusia. 
Wabak ini telah menunjukkan bahawa kereta robotik amat berguna dan ia lebih kepada 
keperluan daripada kemewahan. Tambahan pula, selain daripada mengurangkan 
kemalangan di jalan raya dan mengoptimumkan trafik, kereta robotik ini juga membantu 



manusia yang telah dipisahkan kerana kuarantin ataupun bencana alam yang serupa. 
#My_FELS #CoronaVirus #Robotik #COVID19 #wabak #pandemik #ubat #makanan #tekn
ologi #kenderaan_autonomi #penghataran #logistik #memandusendiri #LIDAR 

 
 
 

18. Sesuatu perkara yang wabak coronavirus (#Covid19) telah mengajar kita adalah 
berulang alik ke tempat kerja kadang kala tidak diperlukan. 
Trend sekarang adalah untuk kerja dari rumah dan kini lebih mudah untuk 
dilaksanakan.Ramai orang mempunyai akses kepada internet jalur lebar, dan cukup 
cerdas teknologi untuk mengadakan mesyuarat dan panggilan video atas talian. 
Justeru, tempoh ini dapat dijadikan sebagai pelan induk bagi industri kerja di masa 
hadapan, bantu menjimatkan kos pejabat, pengangkutan, serta mengurangkan 
pencemaran. 
#My_FELS #kerja #kerjadarirumah #kuarantin #coronavirus #kerja_jauh #telework #tekn
ologi #desktop #persidanganvideo #pengurusan #pasukan #perniagaan #kecekapan 

 
19. Makan dengan baik, tidur dengan cukup, and jaga diri pada waktu ini! 

 
Dengan ramai orang di negara-negara yang tinggal di rumah mereka dalam tempoh ini, 
ia amat penting untuk mengekalakan and mengamalkan diet dan tabiat tidur yang baik 
terutamanya kerana pilihan untuk mobiliti dan senaman adalah terhad. 
 
Ia sukar untuk melihat ramai orang yang membeli banyak manakanan ringan dan bijiran 
manis yang mengandungi karbohidrat tinggi yang akan menyebabkan keinginan untuk 
makan lebih banyak lagi. 
 
Tempoh ini sebenarnya boleh menjadi masa untuk mmpraktikan puasa berselang-seli 
dan pegambilan kalori yang lebih rendah kerana tidak banyak acara makan malam yang 
selalunya menggagalkan diet kita. 
 
Tambahan pula, pengurangan tekanan stress daripada kerja atau perjalanan yang boleh 
menyebabkan kebiasaaan makan tidak menentu. 
 
Gunakanlah tempoh pengasingan ini dengan bijak and asingkan diri daripada makanan 



yang tidak berkhasiat! 
#My_FELS #makanan #kesihatan #makan #hidup_sihat #cukuptidur #pandemik #kuaranti
n #puasa #COVID19 #dudukrumah 

 
20. Siapakah teman kuarantin anda? 

 
Pada masa pengasingan sosial ini, kita semua memerlukan seseorang yang dapat 
menyokong kita melalui masa yang sukar ini dan membantu kita keluar daripadanya 
dengan penuh kewarasan, ataupun lebih kuat! Siapakah orang yang anda boleh 
bergantung, siapakah yang boleh mendengar dan berkongsi perjuangan anda? 
 
Lagu oleh The Swingles ini yang dikeluarkan dalam filem Downsizing pada tahun 2018 
yang menampilkan Matt Damon, menunjukkan satu lagi senario ganjil yang dunia kita 
boleh mengalami (orang harus mengecilkan saiz mereka untuk bertahan hidup!). 
 
Luangkan masa anda dengan lirik yang penuh semangat ini, "I’ll be with you through it 
all..." dan juga menonton filem ini jika anda belum lagi. 
https://www.youtube.com/watch?v=d-5Vilwh82o 
 
#My_FELS #muzik #lagu #menyedihkan #kawan #sokongan #coronavirus #kuarantin #sa
yang #pengasingan #kesepian #COVID19 #downsizing MattDamon The	Swingles 

 
 

21. Tidak pasti bagaimana perasaan semua orang, tetapi saya sendiri telah menyukai 
fenomena jarak sosial yang baru-baru ini. 
 
Tiada ramai orang dan lalu lintas, lebih banyak jarak antara meja makan dan barisan, 
penerbangan dan hotel yang tidak terlalu penuh? 
 
Ini adalah perkara-perkara yang kita boleh membiasakan diri dengan! Marilah kita 
berharap dunia ini mendapat pelajaran yang baik dari praktik ini dan menjadikannya 
sesuata amalan yang berterusan untuk jangka masa yang panjang. 
 



Kita tidak perlu mempunyai dunia yang sesak, kita semua boleh mempunyai sedikit 
ruang dan privasi. 
 
Sekiranya semua orang dapat membiasakan diri dengan tinggal di rumah lebih banyak 
dan hanya keluar sekali sekala, kita semua dapat menikmati dunia yang lebih selesa dan 
dapat mencegah wabak penyakit pada masa hadapan atau penyakit berbahaya yang 
serupa! 
#My_FELS #CoronaVirus #JarakJauh #COVID19 #wabak #pandemik #BersendirianBersam
a #dunia #gayahidup #kualitihidup #penerbangan #hotel #restoran 

 
22. Adakah anda salah untuk mempnuyai cita-cita dan impian yang lebih besar daripada 

yang ada di sekitar anda? 
 
Adakah salah untuk meregangkan diri dan mencapai bintang? Soalan-soalan menarik ini 
dikemukakan dalam benuk muzik dan irama oleh seniman Norwa Nico & Vinz dalam lagu 
popular mereka pada tahun 2013. 
 
Dengarlah dan ingatlah untuk selalu menuju akan misi dan visi anda yang besar tanpa 
mengira apa-apa pun yang dikatakan oleh orang lain! 
 
#My_FELS #muzik #lagu #menyayathati #citacita #sokongan #coronavirus #kuarantin #m
otivasi #impian #bintang #Norway Nico	&	Vinz #AmIWrong 

 

 
23. Saya selalu menyokong perniagaan atas talian, mengesyorkannya kepada orang ramai 

melalui amalan perundingan keusahawanan saya. Seperti yang kita dapat melihat 
sekarang, terdapat alasan yang sangat baik untuk itu! 
 
Selain daripada mempunyai kos yang lebih rendah and berisiko berbanding dengan 
pernigaan tradisional, pernigaan atas talian dapat bertahan melalui banyak malapetaka 
seperti yang kita saksikan hari ini. 
 
Gerai pernigaan fizikal telah menutup pintu dan kehilangan pendapatan, aktiviti atas 
talian telah berlaku dan merupakan amar berguna seperti aplikasi (penyampaian & 
berkongsi perjalanan) dan teknologi web (pembelajaran jarak jauh, panggilan video dan 
serupanya). 
 



Teknologi tidak pernah tidur! Nasihat saya setiap kali kepada setiap usahwan yang 
bercita-cita tinggi: berfikir secara atas talian, bukan fizikal. 
 
#My_FELS #bisnes #atastalian #applikasi #lamanweb #teknologi #berlaku #pandemik #us
ahawan #bisnesbaru #idea 

 
 
  



24. Perkara-perkara untuk dilakukan di kuarantin: Invetori Kemahiran & Keutamaan ikuti 
kami dan anda akan mendapat cadangan baru setiap minggu! 
 
Bilakah kali terakhir anda duduk dan memirkan akan perkara-perkara yang anda mahir 
dan seronok melakukannya? 
 
Masa terluang ini merupakan peluang besar untuk melakukan analisis introspektif secara 
menyeluruh dalam diri anda bagi mengenal pasti kemahiran dan pilihan utama anda 
untuk bekerja serta bidang kehidupan lain-lain. 
 
Sekiranya pekerjaan anda tidak sesuai dengan kelebihan dan minat anda, ia mungkin 
merupakan waktu untuk mencari kerjaya yang baru. 
 
Ianya selalu berbaloi untuk mengejar sesuatu di mana bakat dan minat anda, dan 
ganjaran akan berlaku secara semula jadi! 
 
Terdapat banyak alat & ujian tersedia dalam talian untuk membantu anda melakukan 
penilaian & latihan, oleh itu, ini semestinya cara baik untuk menggunakan masa 
kuarantin anda. 
#My_FELS #kemahiran #minat #semangat #bakat #kerja #bisnes #excel #penilain #kesed
aran_diri 
#penemuan_diri #peningkatan #pertumbuhan #citacita #CoronaVirus #COVID19 #wabak 
#pandemik 
#gayahidup #hidupberkualiti #kekalberkreatif 

 
25. Seperti	yang	anda	lihat	di	salah	satu	catatan	kami	sebelum	ini,	makanan	tambahan	untuk	

sistem	imu	yang	kuat	termasuklah	vitamin	A,	C,	D,	dan	lemak	penting	Omega-3.	
	
Oleh	itu,	jika	anda	tidak	gemar	mengambil	terlalu	banyak	pil,	adakah	makanan	alam	semula	
jadi	yang	mempunyai	kebanyakannya	secara	semula	jadi?	Ya,	ikan!	Sebilangan	besar	ikan	
sedap	&	sihat,	walaupun	sejuk	-	ikan	berlemak	air	kaya	dengan	nutrien	ini	-	seperti	salmon	
liar,	ika	tenggiri,	dan	sardin.	
	
Cubalah	dapatkannya	lebih	kurang	2	hingga	3	kali	setiap	minggu	atau	dalam	apa-apa	jua	
keadaan,	makannya	begitu	sahaja	atau	dalam	salad	atau	sup...	dengan	cara	apa-apa	pun	yang	
anda	suka,	anda	akan	mendapat	faedah-faedahnya	dan	terus	melawan	wabak-wabak	
penyakit.	
#My_FELS	#nutrien	#ikan	#makananlaut	#sihat	#vitamin	#omega3	#kuarantin	#coronaviru
s	#salmon	
#imun	#feadah	#kekuatan	#lemak	#makanantambahan	



	

	
26. Apakah yang anda buat hari ini yang membuat anda rasa bangga? 

 
Persoalan ini diajukan oleh penyanyi UK Heather Small dan lagunya dikeluarkan pada 
tahun 2000, kemudian digunakan sebagai lagu rasmi bagi Sukan Olimpik London 2012. 
 
Dengarkan dan cabar diri anda untuk sentiasa mencapai satu kejayaan setiap hari yang 
memberi anda rasa peningkatan dan perkembangan, walaupun kejayaan itu kejayaan 
yang kecil. https://www.youtube.com/watch?v=LEoxGJ79PMs 
#My_FELS #muzik #lagu #menyayathati #citacita #sokongan #coronavirus #kuarantin #m
otivasi 
#impian #bangga #usaha #kekuatan #bangkit #uk #london #British #kuasa #siladengarini
 #dengarsekarang #mendengar #senaraimainkuarantin 

 
27. Adakah anda pernah mencuba meditasi? 

 
Anda munkin pernah mendengar banyak tentang meditasi, perhatian dan latihan yang 
berkaitan dengannya seperti yoda dan tai chi. 
 
Kajian-kajian baru telah membuktikan bahawa meditasi mempunyai faedah-faedah 
seperti menenangkan minda, mengurangkan tekanan, meningkatkan kesedaran diri dan 
keseimbangan, serta mempertajamkan sifat empati dan hubungan dengan orang lain. 
 
Gunakan masa bersendirian ini untuk mencuba beberapa amalan ini dengan 
menggunakan panduan-panduan dan aplikasi yang sedia ada mempermudahkan 
permulaan anda. 
#My_FELS #meditasi #perhatian #yoga #taichi #pilates #pernafasan #bersenam #minda #
jiwa #badan 
#semangat #rohani #meditasi #sunyi #bertenang #berehat #tekanan #kedamaian #menin
gkatkan #fokus #empati #belaskasihan 
#keseimbangan #tajam #kesedaran #emosi #pemikiran #hubungan #pandemik #masakua
rantin #kuarantin 
#kuarantin2020 #aktivitikuarantin #kuarantindanrehat #coronavirus #covid19 



 
28. Buku minggu ini: Indistractable by Nir Eyal 

 
Walaupun ramai telah terbiasa dengan bekerja dari rumah masa ini, ia menjadi penting 
untuk belajar bagaimana untuk fokus pada tugas-tugasan dan tidak terpengaruh oleh 
gangguan-gangguan. 
 
Buku yang ditulis oleh penulis/psikologi yang terkenal Nir Eyal mencadangkan petua-
petua praktikal untuk menjadikan diri "Tidak Terganggu" sama ada untuk kerja atau 
interaksi sesama hubungan atau keluarga. 
 
Buku ini juga bercerita mengenai menjauhkan anak-anak dari gangguan moden di duni 
kita ini yang dipenuhi dengan alat menarik dan kandungan yang tidak terhad dalam 
talian. 
#My_FELS #bukubuku #membaca #senaraibacaan #berlajar #bekerja #fokus #produktiviti
 #kecekapan #minda #masa 
#kerjajarakjauh #bekerjadarirumah #gangguan #tidakterganggu #pengurusanmasa #conte
nt #alat #hubungan #keluarga #kanakkanak #masakeluarga #tajam #kesedaran #meyamb
ung #pandemik #masakuarantin #kuarantin #kuarantin2020 #aktivitikuarantin #coronavi
rus #covid19 

 
29. Akhir-akhir ini, anda mungkin pernah mendengar kata "keto" atau gaya hidup ketogenik 

secara umum seperti yang disuarakan di seluruh dunia dan menarik perhatian. 
 
Teori asasnya adalah bahawa tubuh badan kita menggunakan metabolit lemak (keton) 
sebagai bahan bakar yang lebih bersih daripada diet berasaskan karbohidrat yang 
kebiasaan kita. 
 
Pengikut gaya hidup ini biasanya mendapat sekitar 70% pengambilan kalori mereka dari 
lemak khasiat, 25% dari protein dan sebahagian kecil dari karbohidrat. Lemak yang 
banyak ini termasuklah minyak alpukat, kelapa, zaitun, kacang, ikan dan mentega tenusu 
organik. 
 
Ambil panduan atau aplikasi yang dapat membantu anda sepanjang gaya makan ini dan 
mendapat manfaat yang biasanya dilaporkan seperti mood dan fokus yang lebih baik, 
tidur yang lebih baik, peningkatan imuniti, dan sudah tentu penurunan berat badan juga. 



#My_FELS #nutrien #keto #keto_diet #ketones #lemak #ikan #avocado #kelapa #glycemic #karbo
rendah #gularendah #tabiatkhasiat #imuniti #manfaat #kekuatan #penurunanberatbadan Ketofied
movement 
 

 
30. Ingin mengembangkan pemikiran mental anda? Tontonlah ceramah TED ini oleh ahli 

astrofizik dan pemuzik Matt Russo yang mmempesonakan kita dengan mengubah 
pergerakan planet fizikal bagi menjadi bunyi muzik yang harmoni, namum sedemikian 
memperlihatkan alam semesta kita dengan cara yang menakjubkan. 
 
Layanilah minda anda dengan pengembaraan audiovisual ini dan lihat bagaimana 
penggabungan disiplin ilmu seperti sains, seni dan muzik dapat membawa kepada 
konsep dan perspektif baru. 
https://www.ted.com/…/matt_russo_what_does_the_univ…/up-next 
#My_FELS #alamsemesta #fizik #angkasalepas #astronomi #muzik #seni #sains #bunyi #a
kustik #tedtalk #inspirasi #pemikiran #meneroka #perspektif #disiplinilmu 

  
31. Dalam buku baru yang berwawasan ini, penulis Steve Magness & Brad Stulberg 

menunjukkan dari pengalaman peribadi bagaimana prestasi luar biasa sering 
menyebabkan kehancuran dan kebuntuan, kemudian mereka mengajar kita bagaimana 
untuk membalikkannya dan megubahnya agar menjadi kejayaan dan kebahagiaan 
jangka panjang yang berterusan. 
 
Belajar untuk berusaha dengan gigih untuk mencapai impian anda dengan cara-cara 
yang betul tanpa kehilangan tujuan, dengan memahami sains di sebalik meningkatkan 
dan mengoptimumkan prestasi manusia dalam usaha apa-apa sahaja. 
#My_FELS #buku #membaca #senaramembaca #belajar #kerja #fokus #produktiviti #pres
tasi #pemenang #kebahagiaan #pemikiran #fokus #ketekunan #tekanan #masakuarantin 
#kuarantin2020 #aktivitikuarantin #coronavirus #covid19 



 
32. Bahasa adalah sesuatu yang menearik, ia seperti sstem operasi untuk manusia. Bukan 

sahaja bahasa membawa semua kata dan ungkapan yang membawa makna bagi semua 
aspek kehidupan di sekitar kita, tetapi bahasa juga mengajar kita bagaimana untuk 
berfikir dan meneroka dunia dengan cara-cara tertentu. 
 
Sekiranya anda mempelajari pelbagai bahasa (walaupun hanya sepatah dua kata) anda 
akan dapat melihat bagaimana setiap budaya linguistik melihat dunia melalui simbolisme, 
metafora, dan ungkapan puisi. 
 
Cubalah pelajari bahasa baru hari ini supaya anda akan bersedia apabila perjalanan 
dibuka nanti - untuk mendapatkan lawatan bahasa yang bagus dan bahasa mana yang 
lebih sesuai dengan anda secara fonetik atau mudah dipelajari. 
 
Oleh itu, lihatlah koleksi video yang menakjubkan dikumpulkan oleh Paul di saluran 
LangFocus. 

#My_FELS #bahasa #budaya #bertutur #belajar #fonetik #perkataan #metafora #prosa #puisi #sa
stera #melancong LangFocus 

 
33. Robot	Spot	yang	berbentuk	anjing	dan	dicipta	oleh	Boston	Dynamics	ini	telah	sibuk	bekerja	

membantu	manusia	dengan	pelbagai	cara	semasa	berlakunya	wabak	global	ini.	
	
Contohnya,	Singapura	menggunakannya	untuk	membantu	menguatkuasakan	peraturan	
jarak	sosial	antar	orang	di	luar	dan	di	tempat	lain-lain.	
	
Robot	Spot	juga	digunakan	di	hospital	untuk	mengurangkan	jumlah	hubungan	terus	pekerja	
kesihatan	perlu	melakukan	dengan	pesakit	(lihat	artikel	lengkap	dan	video	mengenai	
Mekanik	Popular	di	https://bit.ly/2TCe7ye).	
	
Dimanakah	bidang	robotik	menuju	dalam	masa	terdekat	dan	di	mana	lagi	anda	fikir	bidang	
ini	dapat	lebih	membantu	kita?	
#My_FELS	#robot	#teknologi	#sains	#Spot	#robotik	#mekanik	#innovasi	#pandemik	#coro
navirus	#covid19	#singapore	#hospital	#perubatan	Popular	Mechanics	



	

 
34. Tanzaina,	asante!	

Dengan	hanya	sekitar	500	kes	yang	didapati	setakat	ini,	Tanzania	kini	bernasib	baik	menjadi	
salah	satu	negara	yang	paling	tidak	terjejas	di	dunia	oleh	wabak	koronavirus.	
	
Tanzania	sudah	tentu	akan	menjadi	destinasi	utama	bagi	pelancong	setelah	situasi	pulih	
semula,	dengan	ibukota	Dar-es-Salam	yang	indah	dan	pantai	jernih	di	lepas	pantai	Zanzibar.	
	
Pengunjung	dapat	mempeljari	frasa	sederhana	Swahili	tempatan	dengan	mudah	seperti	
"asante"	(terima	kasih)	dan	"hakuna	matata"	(tidak	perlu	risau)	yang	terkenal	kerana	
dipopularkan	oleh	produksi	Lion	king	Disney	-	bahkan	nama	"Simba"	juga	bermaksud	singa	
dalam	bahasa	mereka!	
	
#My_FELS	#melancong	#pelancongan	#pengembaraan	#penemuan	#meneroka	#destinasi	#
tanzania	#africa	#bandar	#pantai	#laut	#zanzibar	#lionking	#simba	#hakunamatata	#pand
emik	#coronavrus	Disney	

	

	

 
 

35. Bolehkah makanan tertentu benar-benar menjadikan anda lebih pintar dan lebih 
produktif? Menurut penyelidikan oleh dokumentari terkenal Max Lugavere dan 
pengarangnya Dr Paul Grewal jawapannya adalah benar. 
 
Makanan "super foods" seperti badam, salmon liar, daging lembu yang diberi makan 
rumput, blueberry, dan minyak zaitun banyak membantu meningkatkan dan melindungi 
otak kita sambil membantu meningkatkan mood dan tumpuan kita juga. 
 



Dapatkan buku ini dan ketahui makanan genuis mana yang perlu disediakan dan cara 
terbaik untuk memakannya. 
 
#My_FELS #buku #membaca #senaraibacaan #berlajar #otak #fokus #produktiviti #maka
nan #diet #khasiat #minda #pandai #kebahagiaan #mood #tenaga #hidup #superfoods #k
ejelasan #tajam Max	Lugavere 

 
 

36. Ingat tak adegan terkenal pada akhir filem popular The Matrix (1999)? 
 
Watak utama Neo yg dilakonkan oleh Keanu Reeves akhirnya dapat mentafsir kod 
matriks komputer dan sedar akan mekanisme di sebalik persekitarannya. 
 
"Seeing the code" dapat difahamkan sebagai memahami sesuatu dengan mendalam dan 
menggambarkan cara kerjanya. Perkara ini adalah kemahiran hidup yang penting. 
 
Kenapa anda perlu memupuk dan mempraktikkannya? Melihat dan memahami sesuatu 
tanpa penampilannya yang palsu dan mengelirukan dapat membuka minda kami. Oleh 
itu, anda kena selalu ingat yang bukan semuanya seperti yang kita nampak! 

 
 

37. Ingin tahu lebih tentang fenomena radioaktiviti? 
 
Apakah fenomena yang boleh memecahkan bahan-bahan tertentu secara spontan dan 
melepaskan sinaran partikel yang lebih kecil? 
 
Fenomena radioaktiviti ditemui oleh saintis Becquerel dan Curie pada akhir tahun 1890-
an dan sejak itu telah banyak diaplikasikan dalam berbagai bidang seperti bidang 
rawatan perubatan, penjanaan tenaga dan pertahanan. 
 
Lebih lagi, beberapa filem tentangnya juga telah muncul seperti filem Radioaktif yang 
menunjukkan kehidupan Madame Curie (dimainkan oleh Rosamund Pike) dan juga siri 



mini HBO Chernobyl yang menunjukkan malapetaka nuklear yang berlaku pada tahun 
1986. 
#My_FELS #radioactivity #teknologi #sains #scientist #curie #becquerei 

 
 

38. 3D Street Art 
 
Setiap peniaga perlu bijak mempelajari ilmu seni dan budaya agar mengembangkan dan 
mengimbangi minda mereka. 
 
Bentuk seni ini ada di berbagai pelosok dunia sejak kebelakangan ini. Seniman-seniman 
membuat lukisan realistik yang nampak memiliki kedalaman apabila dilihat dari sudut 
pandang yang tepat. 
 
Sampel-sampel ini dipamerkan di Dubai pada tahun 2016. 
 
#My_FELS #streetart #dubai #3d #innovation 

 

 

  
 

39. Mahu menenangkan minda anda? 
 
Cubalah berjalan di bukit atau gunung kecil. Bukan setakat itu sahaja, tetapi anda juga 
dapat senaman yang baik dan melihat pemandangan dunia di bawah. Contohnya, di 



Arizona adanya bukit berbatu yang dekat dari jalan di bawah dan ia menawarkan 
pemandangan bandar Phoenix yang menakjubkan semasa matahari terbenam. 
Cubalah trekking di kawasan berhampiran anda dan merenggangkan otot-otot sambil 
menghirup udara yang segar. 
 
#My_Fels #mountain #hiking #peace 

  
 

40. Glycemic Index (GI) adalah konsep yang sangat penting untuk difahami. 
 
Ini kerana ia menerangkan berapa banyak jenis karbohidrat yang mengawal 
penyimpanan lemak di dalam badan anda. Makanan dengan GI tinggi seperti gula dan 
karbohidrat halus (cth. produk gandum putih) memberi kesan kepada tubuh untuk 
menyimpan lebih banyak lemak. 
 
Makanan dengan GI rendah manakala pula seperti karbohidrat gelap dan sayur-sayuran 
mempunyai kesan minimum terhadap tubuh. Oleh itu, kami dinasihati untuk makan 
sayur-sayuran lebih banyak! 
 
Di samping itu, anda juga perlu berhati dengan buah-buahan dan madu kerana 
makanan-makanan ini mempunya GI yang tinggi kerana kandungan gulanya, jesteru, 
tidak bolehlah nak makan dengan banyak. 
 
#My_Fels #GlycemicIndex #food #nutrients #healthy #carbohydrates 



 
 

41. Beberapa jenis aplikasi dan platform digital telah muncul akibat pandemik coronavirus! 
 
Contohnya, disebabkan kedai-kedai banyak tutup di banyak negara, ramai orang telah 
menggunakan aplikasi penghantaran makanan, bahan makanan, dan juga platform 
membeli-belah dalam talian. 
 
Lebih-lebih lagi, terdapat pelbagai aplikasi yang dapat menguruskan perintah berkurung, 
pemberitahuan kes aktif dan pengesanan kenalan. 
 
Aplikasi manakah yang anda rasa amat berguna dalam tempoh ini dan manakah yang 
anda tidak gunakan? 

 
 

42. Dalam	buku	ini,	pengarang	Dan	Ariely	memaparkan	asas	motivasi	manusia	dan	mengapa	
orang	cenderung	melakukan	perkara	yang	mereka	lakukan.	
	
Apakah	faedah	memahami	konsep-konsep	ini?	Dengan	memahami	konsep	seperti	sistem	
usaha	dan	ganjaran,	motivasi	intrinsik	dan	ekstrinsik,	kita	akan	lebih	berjaya	dengan	
berunding	dengan	orang	lain.	
	
Bukan	itu	sahaja,	tetapi	kita	juga	boleh	mendorong	mereka	untuk	melakukan	perkara	yang	
bermakna	dalam	pekerjaan	dan	hubungan-hubungan	mereka!	



	

	
	
	
	
	 	



43. Melihat dan berinteraksi dengan haiwan di alam liar adalah pengalaman yang sangat 
memperkayakan! 
 
Tahukah anda mengapa? Kami sangat terbiasa dengan duduk di rumah atau dalam 
pejabat di bandar, kami jarang melihat banyak jenis haiwan kecuali hawan peliharaan 
atau haiwan-haiwan di zoo. 
 
Ianya amat berbeza untuk melihat haiwan-haiwan ini dalam habitat mereka. Oleh itu, 
cara yang selamat untuk melakukannya adalah di dalam taman safari di mana haiwan-
haiwan diberi makanan dan tempat yang selesa. 
 
Gambar-gambar ini adalah dari lawatan taman di Mauritius. 

 

 
 

44. Ramai yang telah lama berpisah dengan saudara-mara dan rakan-rakan kerana keadaan 
pandemik ini, tetapi kita tidak semestinya lupa untuk berhubung dengan mereka. Lebih-
lebih lagi, ingat akan mereka di hati and fikiran juga. Lagu latin manis "Remember Me" 
dari filem Coco, animasi popular 2017, medorong kita untuk melakukannya! 

 



 
45. Kepintaran buatan (bahasa Inggerisnya adalah "Artificial Intelligence" ataupun "AI") 

sedang berkembang dengan pesat sejak kebelakangan ini. 
 
Kita semua boleh lihat contoh terkini seperti "Google bots" yang dapat berkomunikasi 
melalui telefon dengan ucapan dan tindak balas yang semula jadi, aplikasi pembelajaran 
mesin canggih dan sebagainya. Kami telah melihat beberapa buku yang meramalkan 
revolusi dalam bidang ini. 
 
Contohnya, novel semi-fiksyen "Origin" oleh Dan Brown yang menunjukkan AI 
mengambil alih dunia, dan juga buku perniagaan "Life 3.0" by Max Tegmark yang 
meramalkan semua fungsi seperti manusia akan dapat dilakukan oleh AI. Apakah 
pendapat anda tentang isu ini? 

 
46. Kepada	semua	usahawan-usahawan,	anda	perlulah	baca	buku	ini!	

	
Bagi	yang	mahu	membina	pelanggan	setia	di	media	sosial,	buku	ini	menunjukkan	bagaimana	
untuk	membina	penglibatan	yang	kuat	bukan	setakat	mempunyai	pegikut	atau	pelaggan	
sahaja.	
	
Pandangan	berharga	ini	adalah	daripada	Pat	Flynn,	seorang	penulis	yang	telah	menulis	
beberapa	buku	terlaris	dalam	bidang	keusahawanan,	dan	buku	baru-baru	ini	mengikat	
semuanya	dengan	memberi	tumpuan	kepada	salah	satu	perkara	yang	paling	penting	dalam	
zaman	digital	kita	yang	ramai	ini:	menonjol.	

	

	
47. Makanan	organik	tidak	semestinya	mengurangkan	berat	badan,	tetapi	ia	adalah	pilihan	lebih	

baik	untuk	kesihatan	jangka	panjang.	
	
Makanan	yang	semula	jadi	dan	bebas	daripada	bahan	kimia	tambahan	atau	pencemaran	
akan	membantu	mengelakkan	keradangan	dan	toksin-toksin	dalam	tubuh	badan,	
dibandingkan	dengan	makanan	yang	diproses	yang	agak	berbahaya	bagi	badan	kita.	



	
Oleh	itu,	kita	selalu	disarankan	untuk	makan	makanan	segar,	semula	jadi,	bebas	daripada	
toksin-toksin.	Walaupun	ia	tak	menolong	untuk	mengurangkan	berat	badan,	faedahnya	
datang	dari	perasaan,	tumpuan,	kualiti	tidur	dan	kesejahteraan	keseluruhan.	

	

	
48. "Phages" merupakan virus yang dapat digunakan untuk memusnahkan bakteria 

berbahaya. Ditemui oleh saintis Eropah sekitar 100 tahun yang lalu, namanya berasal 
dari "Bacteriophage" yang bermakna pemakan bakteria. 
 
Memandangkan semakin meningkatnya keperluan untuk penyelesaian perubatan yang 
inovatif, phages memberi peluang bagi calon syarikat bioteknologi untuk melakukan 
penyelidikan lebih lanjut dalam bidang ini di samping menawarkan tawaran baru yang 
berpotensi untuk menyelamatkan nyawa. 
 
Ceramah TED baru-baru ini oleh Alexander Belcredi menjelaskan lebih banyak topik dan 
potensi penggunaannya dalam memerangi "superbug" iaitu bakteria tahan antibiotik. 

 
 

49. Kita semua pernah dengar pasal K-Pop dan muzik gabungan Asia-Barat kan? 
 
Tetapi, pop Cina cenderung kurang dikenali di luar negaranya. Contohnya, lagu mewah 
oleh penyanyi popular Taiwan, Jolin Tsai, mempunyai lagu gaya Latin/Gipsi dan kostum 
bertema lanun mewah, dan telah menjadi viral di dalam talian sejak dikeluarkan pada 
tahun 2004. 
 
Sebagai usawahan dan orang yang bercita-cita tinggi, kami cuba menghargai pelbagai 
bentuk seni dan dapatkan inspirasi dari jalan yang sukar. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=yq1aPXj9oGg 



 
 

50. Adakah anda ingin menenangkan minda dan mencari inspirasi baru? Spend a day in 
York, England! 
 
Dengan struktur bersejarahnya, kawasan sungai yang barwarna-warni dan lorong-lorong 
membeli-belah di bandar lama, ia pasti membawa perspektif baru - kontras yang 
menyenangkan dari kehidupan seharian kita di bandar-bandar besar yang bising. 
 
Tempat ini senang untuk berjalan-berjalan dan menikmati daya tarikannya sambil 
menenangkan fikiran anda untuk bersiap menghadapi cabaran seterusnya. 

 

 

 
 

51. Dalam	buku	yang	mendalam	ini,	penulis	David	Epstein	mengemukakan	hujah	yang	baik	
untuk	menjelaskan	bagaimana	di	dunia	moden	kita	"generalists"	(orang	dengan	pengalaman	
yang	luas)	dapat	memiliki	kelebihan	daripada	pakar	dengan	bidang-bidang	tertentu.	
	
Buku	ini	menunjukkan	bahawa	orang	luar	atau	orang	yang	lambat	masuk	dalam	bidang	itu	



kadangkala	diperlukan.	Hal	ini	agar	dapat	menunjukkan	perspektif	baru,	menggunakan	
kaedah	dan	alat	yang	tidak	dikenali	oleh	pakar-pakar	yang	mungkin	terlalu	fokus	pada	skop	
mereka	sendiri.	
	
Oleh	itu,	penting	bagi	kita	untuk	memperoleh	asas	pengetahuan	umum	yang	lebih	luas	dan	
mendapat	pendedahan	kepada	banyak	bidang	yang	boleh	mencetuskan	pandangan	
seterusnya.	

	

	
52. Sebilangan daripada kita mungkin telah melihat dokumentari Netflix "Unnatural 

Selection" baru-baru ini. 
 
Ceritanya menyelidiki dunia teknologi tinggi perubahan genetik. Sememangnya, 
penemuan teknik penemuan teknik penyuntingan gen menggunakan SRISPR-Cas pada 
tahun 90-an merupakan pencapaian manusia yang terkenal. 
 
Ini adalah mekanisme pertahanan semula jadi yang melekat pada bakteria yang 
menyerang DNA, dan digunakan oleh jurutera bio untuk menyunting gen-gen yang tidak 
diinginkan pada orang - dengan potensi dalam mencegah penyakit. 
 
Hal ini merupakan peluang yang baik and masa hadapan yang cerah untuk usahawan 
bioteknologi yang bercita-cita tinggi! 

 
 

53. Apakah antioksidan? 
 
Antioksidan berguna dalam jumlah yang kecil kerana ia membantu membersihkan sel-sel 
di dalam badan kita dan berpotensi membantu mereka bertahan untuk jangka masa yang 
lebih lama (berkemungkinan untuk memperpanjangkan jangka hayat kita atau 
melambatkan tanda-tanda penuaan). 
 
Sumber baik untuk antioksidan adalah teh hijau dan beri - tetapi janganlah ambil 
berlebihan. 



 
 

54. Sekarang	masa	yang	baik	untuk	mengagumi	bagaimana	dunia	kita	kelihatan	dari	atas,	secara	
semula	jadi	dengan	sungai-sungai	yang	berangin	dan	pergunungan	yang	lasak,	tanpa	kota-
kota	yang	tercemar.	
	
'Aerial'	fotografi	boleh	menjadi	hobi	yang	menarik,	dan	banyak	pemandangan	yang	
menakjubkan	yang	anda	dapat	tangkap	dari	tingkap	kapal	terbang.	
	
Untuk	koleksi	gambar	yang	penuh,	lihat	halaman	khusus	ini	di	blog	pelancongan	saya.	

	

	
	

55. Dikeluarkan pada tahun 2015, lagu "multinasional" yang popular ini mencapai lebih dari 
satu bilion tontonan. 
 
Kenapa pula begitu? Ini kerana lagu tersebut menyentuh hati ramai orang dengan lirik 
tulusnya yang menyeru untuk perpaduan dan solidariti yang merentasi sempadan negeri 
dan budaya (banyak negara Latin disebutkan dalam lirik). 
 
Video asalnya difilemkan di jalan-jalan lama Havana, Cuba yang menawan. Bagi "remix" 
dengan rentak and lirik Arab, video itu difilemkan semula dengan menambahkan 



rakaman dari jalan-jalan yang serupa di Casablance, Morroco, di samping mengikuti 
tema persahabatan dan keamanan serta mengetepikan pertengkaran dan perbezaan. 
 
Dengan namanya bermakna "pesta besar", lagu ini mempunyai irama yang menarik dan 
juga meanmpilkan tarian "head-spinning" yang unik. Oleh itu, lagunya telah memikat 
jutaan orang di seluruh dunia! 
 
https://www.youtube.com/watch?v=QrjC7R-_65Y 

 
 

56. Menurut laman web teknologi yang popular iaitu Tom's Guide, Apple sedang 
mengusahakan peranti boleh pakai "augmented reality" baru yang inovatif dan dipanggil 
'Apple Glass'. 
 
Ia dijangka untuk dikeluarkan dalam masa dua tahun (reka bentuk yang ditunjukkan 
dalam foto ini adalah tentatif sahaja). Laporan oleh Bloomberg menyatakan baha kaca 
mata canggih ini akan "diselaraskan dengan pengguna iPhone untuk memaparkan 
perkara-perkara seperti teks, e-mel, peta, dan permainan di atas bidang penglihatan 
pengguna" yang merupakan ciri-ciri khas bagi teknologi AR. 
 
AR pasti akan mengubah kehidupan kita dengan membawa lapisan maklumat yang 
berguna di sekitar kita! 

 
 

57. Aktiviti: Desert Dune Bashing 
 
Aktiviti gurun seperti '4x4 dune-bashing', 'quad-biking' dan trek serupa adalah cara yang 
baik untuk menikmati pemandangan yang indah di samping menguji kemahiran anda! 
 
Ambillah satu hari untuk menenangkan minda anda dengan beberapa perjalanan 
berpasir, matahari terbenam yang menakjubkan, dan unggun api pada waktu malam 
yang pasti akan memberi inspirasi dan kekal sentiasa dalam ingatan. 



 

 
 

58. Pelawak	terkenal	Sebastian	Maniscalco	mencurahkan	isi	hatinya	ke	dalam	memoir	lucu	ini	
tentang	usaha	bagi	kejayaan.	
	
Dengan	menggunakan	kisah-kisah	mendalam	tentang	naik	turun	hidupnya,	dia	menyamakan	
rasa	laparnya	dengan	kelaparan	yang	berterusan	untuk	belajar	serta	maju	dalam	hidup.	
	
Buku	ini	mengandungi	banyak	pelajaran	penting	mengenai	ketekunan,	fokus,	dan	sikap	tidak	
berputus	asa	walaupun	menghadapi	pelbagai	cabaran.	Buku	ini	boleh	menjadi	peringatan	
bagi	semua	usahawan	yang	bercita-cita	tinggi	untuk	menahan	rasa	lapar	dalam	hidup!	

	

	
	

59. Pesta Air Thingyan 
 
Bagi menandakan tahun baru Burma (selalunya pada sekitar pertengahan April), festival 
unik ini menampilkan pembunangan/penyemburan air di sekitar bandar-bandar dan 
orang-orang yang berjalan. 
 
Perkara ini melambangkan penyucian rohani tahunan, "membersihkan" segala 
kesalahan atau nasib buruk yang terkumpul. Festival ini diadakan untuk menandakan 
akhir musim panas/kering di rantau dan juga perayaan tahun baru Thailand yang dikenali 
sebagai Songkran. 
 
Foto-foto ini menangkap banyak aksi dari Yangon, Myanmar di mana upacara itu 
diadakan secara meluas. Ramai orang berkumpul dan berkeliling dengan kereta beroda 
empat untuk dibasahi air! 



 

 
 

60. Terdapat banyak bisnes baru dalam bidang teknologi kewangan (dikenali sebagai 
FinTech secara ringkas) dan ini adalah antar sektor yang berkembang pesat dalam 
perniagaan moden. 
 
Bisnes FinTech telah mengganggu dan merevolusikan pelbagai bahagian kewangan 
seperti perbankan digital, pinjaman dan pembayaran antara rakan, pengurusan 
kekayaan dan penasihat robot, serta juga sesuatu yang paling terkenal sejak 
kebelakangan ini - blockchain dan mata wang 'crypto'. 
 
Walaupun bisnes yang baru mula dalam bidang ini mungkin menghadapi banyak 
halangan dari segi peraturan dan kaganasan masyarakat (bukan luar biasa bagi urus 
niaga wang yang inovatif), peluang masih ada bagi para usahawan untuk membuat 
penyelesaian yang dapat mempermudahkan sistem kewangan sambil juga menghasilkan 
pandangan yang berguna dari data besar analisis. 

 
 

61. Dipopularkan pada tahun 2014 oleh biohacker terkenal Dave Asprey, campuran kopi 
istimewa ini menjadi fenomena global yang disambut oleh orang-orang yang ingin 
meningkatkan prestasi minda mereka. Kopi ini dapat menyingkirkan "brain fog". 
 
Campurannya dimulakan dengan kopi yang baru diseduh. Kopi ini telah diuji dan bebas 



dari toksin. Kemudian, tambahkan lemak baik seperti mentega atau 'ghee', serta minyak 
MCT yang didapati dari kelapa. 
 
Walaupun mungkin pelik bagi sesetengah orang, ia sebenarnya bagus dan berkrim 
apabila anda terbiasa dengan rasanya dan ia juga cukup mengenyangkan. 
 
Ianya sudah menjadi kebiasaan saya sejak beberapa tahun yang lalu dan saya telah 
merasakan faedahnya! Tontonlah video ini dimana Dave sendiri menerangkan cara yang 
sesuai untuk membuatnya. 
 
https://youtu.be/4YjLMdx3YZY 

 
62. Richard Sutton memberi kita penjelasan mendalam mengenai mekanisme tekanan. 

Contohnya, bagaimana ia berfungsi, bagaimana untuk menguruskannya, dan bagaimana 
untuk meraih manfaat darinya. 
 
Beberapa tahap tekanan boleh menjadi motivasi dan dapat mendorong seseorang. 
Bukan itu sahaja, tekanan juga boleh membantu seseorang untuk fokus pada prioriti, 
tetapi terlalu banyak tekanan juga boleh memudaratkan kesihatan dan kesejahteraan. 
 
Oleh kerana keusahawanan adalah salah satu kerjaya yang mempunyai banyak 
tekanan, ia penting bagi kita untuk belajar untuk menjinakkannya dan mengawal hormon 
dalaman bagi memberi diri kelebihan yang maksimum. 

 
 
  



63. Kota di Geneva, Switzerland meriah pada setiap musim panas. Pada waktu itulah 
penduduk kota tersebut meraikan pelbagai perayaan dan acara, termasuklah festival 
besar ini yang biasanya berlaku setiap tahun sekitar tempoh ini (pertengahan Ogos). 
 
Malangnya, pesta ini dihentikan pada tahun 2018 atas alasan ekonomi. Saya bernasib 
baik untuk menghadiri acara yang menyeronokkan ini pada tahun-tahun yang berbeza 
apabila ia memaparkan aktiviti karnival, gerai-gerai, persembahan, permainan, dan 
pameran bunga api yang besar - yang untungnya masih dijalankan. 
 
Banyak aktiviti pengembaraan luar yang dapat dilakukan di seluruh kota. Bukan itu 
sahaja, tetapi terdapat juga banyak bandar terpencil yang tenang di pergunungan bagi 
mereka yang mencari saat-saat ketenangan jiwa dan kejelasan. 

 
 

64. Sama seperti perniagaan FinTech yang baru bermula yang telah mengubah dunia 
kewangan, pernigaan yang berinovasi di bidang EdTech bertujuan untuk mengubah 
model pembelajaran dan penyampaian pengetahuan tradisional dengan membawa 
elemen digital ke dalamnya. 
 
Walaupun kemajuan ini telah muncul untuk sementara waktu, sekarang mereka sangat 
diperlukan sejak dunia sekarang tiba-tiba beralih ke platform pembelajaran dalam talian 
dan jauh. 
 
Oleh sebab banyak pelajar dan ibu bapa mengeluh tentang kelurangan keberkesanan 
pembelajaran dalam talian, terdapat banyak peluang bagi usahawan yang dapat 
membawa kualiti dan realisme sebanyak mungkin untuk proses ini. 

 



  



65. Penghayatan seni merupakan kaedah yang berkesan untuk memberi inspirasi dan 
meluaskan pemikiran seseorang. 
 
Salah satu koleksi seni terbaik di dunia boleh dijumpa di Vatican Museum, Rome. Di situ, 
terdapat banyak seni yang menakjubkan yang menghiasi hampir setiap dinding dan siling 
bangunannya. 
 
Sudah tentu anda akan merasa terengah-engah sambil melihat sekitar 360 darjah dan 3 
dimensi pada lukisan dan patung bersejarah yang dicipta oleh artis-artis. Muzium ini juga 
ada pelbagai koleksi dari peradaban Barat dan selebihnya. 

 
 

66. Manfaat Mengajar dalam Proses Pembelajaran Anda 
 
Proses pembelajaran berbeza bagi setiap individu. Aspek peribadi, biologi, 
perkembangan, dan sosial semuanya memainkan peranan dalam kadar dan kedalaman 
seseorang. Sudah tentunya, pembelajaran adalah proses yang berterusan. Ia 
merupakan sesuatu perkara yang semula jadi dalam kehidupan. 
 
Pembelajaran adalah proses yang mempunyai pelbagai dimensi dan dipengaruhi oleh 
pelbagai faktor. Sesuatu teeori yang menarik adalah teori tentang kesan protégé. Teori 
ini mengatakan bahawa mengajar juga merupakan salah satu cara untuk membelajar 
sesuatu. Konsep ini amat berguna bagai usahawan kerana ini bermakna mereka dapat 
mengasah kemahiran mereka. Di samping itu, mereka juga boleh membina pasukan 
individu yang berfikiran sama. 
 
#My_FELS #asean #learning #teaching 

 



 
67. Konsep kemewahan telah beralih ke arah kelestarian dan pengalaman pengguna 

daripada produknya sahaja. 
 
Baca lebih lanjut di sini! 👇"#$ 
#My_Fels #my_fels_asean #lifestyle #luxry #green #ecofriendly 
 
https://www.linkedin.com/pu…/new-greener-luxury-aiman-kabli/ 

 

 
 

68. Apabila kita mengabaikan masa sekarang dan membenamkan diri kita dalam idea-idea 
seperti tekanan masa depan, kita akan merasa cemas dan gementar. Dengan 
memberikan tumpuan sepenuhnya kepada masa sekarang, ia akan lebih senang untuk 
menyelesaikan tugas-tugas dengan segera. Baca lebih lanjut di sini! 👇"#$ 
 
#My_FELS #my_fels_asean #mindfulness #lifestyle 
 
https://www.linkedin.com/…/mindfulness-throughout-day-aim…/… 



 
 

69. Kualiti tidur anda adalah lebih pening daripada kuantitinya. 
 
Oleh itu, pastikan anda selesa and dapat tidur yang cukup agar hidup lebih produktif! 
 
Baca lebih lanjut di sini: https://myfels.com/sleep-is-never-a-waste-of-time/ 

 
 

70. Dunia selepas COVID tidak mungkin akan kembali ke dunia seperti dahulu. 
Walaubagaimanapun, ini bukannya perkara negatif. 
 
Baca lebih lanjut di sini: https://myfels.com/how-will-our-world-change-after-covid/ 
 
#My_FELS #my_fels_asean #covid 



 
 

71. Melancong untuk bercuti adalah amat berbeza daripada tinggal di negara lain! Anda 
boleh mengetahui lebih lanjut mengenainya dengan membaca artikel ini! 
 
https://myfels.com/benefits-of-living-in-another-country/ 
 
#My_FELS #my_fels_asean #lifestyl #travel #livingabroad 

 


