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MOTTO

 Dengan ilmu hidup menjadi mudah, dengan seni hidup menjadi lebih indah, dengan
agama hidup menjadi lebih terarah.
 Untuk dapat mencapai hidup yang lebih baik dan bernilai, hal pertama yang perlu
dilakukan adalah membebaskan diri dari kekuasaan irasional, hawa nafsu serta emosi
dalam diri.
 Kesedihan dan penyesalan tidak akan bisa mengembalikan sesuatu yang telah hilang,
keraguan tidak akan bisa mewujudkan keberhasilan. Namun ketenangan dan keikhlasan
menjalani hidup adalah kunci meraih kebahagiaan dan kesuksesan.
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