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MOTTO 

 

 

 MAN JADDA WA JADDA (   َمْن َجّد َو َجّد) “barang siapa yang bersungguh-sungguh 

maka akan mendapatkan hasilnya.” 

 

 Sesungguhnya sabar itu tiada batasnya. Hanya kita yang meletakkan batas mengikut 

kemampuan kita. Yakinlah Allah bersama orang yang sabar.  

 
“Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berbantah-bantahan, 

yang menyebabkan kamu menjadijgentar dan hilang kekuatanmu dan bersabarlah! 

Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.” (QS. Al-Anfal:46) 

 

 We have Allah yang Maha kaya, mengabulkan dan Maha punya. Dont listen to them 

who hate you, listen to your heart adn make it happen. (Wirda Mansyur) 
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