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Motto 

“Allah akan menolong seorang hamba, selama hamba itu senantiasa menolong 

saudaranya.” 

(HR. Muslim) 

“Untuk meraih sebuah kesuksesan, karakter seseorang adalah lebih penting 

dari pada intelegensi.” 

(Gilgerte Beaux) 

“Setiap waktu dalam kehidupan anda dapat menjadi permulaan dari sebuah 

perkara besar.” 

(Leo Buscaglia) 

“I have many problems in my life, but my lips don’t know that. They always smile.” 

(Charlie Chaplin)  
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