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MOTTO



Jadilah pemenang dalam perlombaan menuju kebaikan dan ketaatan
kepada Allah. Dan jangan pernah berlomba lomba dalam urusan dunia
sebab dunia hanyalah sementara dan akhirat selamanya. (Firman Allah
dalam surat Al Baqarah:148)



Kita berdoa kalau kesusahan dan membutuhkan sesuatu, mestinya kita
juga berdoa dalam kegembiraan besar dan saat rezeki melimpah. (Kahlil
Gibran)



Jadilah kamu manusia yang pada kelahiranmu semua orang tertawa
bahagia, tetapi hanya kamu sendiri yang menangis; dan pada kematianmu
semua orang menangis sedih, tetapi hanya kamu sendiri yang tersenyum.
(Mahatma Gandhi)



Twenty years from now you will be more disappointed by the things that
you didn’t do than by the ones you did do. (H. Jackson Brown Jr., P.S.)



Kecerdasan emosi adalah kemampuan merasakan, memahami, dan secara
efektik menerapkan daya dan kepekaan emosi sebagai sumber energi,
informasi, koneksi, dan pengaruh yang manusiawi. (Robert K. Cooper)



Great things are not done by impulse, but by a series of small things
brought together. (Vincent van Gogh)
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