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MOTTO 

“Lakukanlah apa yang bisa kau lakukan dengan tanganmu sendiri, dan berhentilah 

merepotkan orang lain.” 

 “Mereka yang tak menerima diri mereka sendiri pada akhirnya akan selalu 

gagal.” 

“Tidak ada mimpi yang terlalu tinggi, asal kita terus berusaha, bekerja keras, dan 

berdoa, tidak ada yang tidak mungkin.” 

“Aku tidak bilang kamu akan berhasil kalau tidak menyerah, tapi kalau kamu 

menyerah, maka tidak ada lagi yang tersisa.” 

“Kalau kau terus berpikir dan tidak melakukan apapun, kau akan tertinggal jauh.” 

“Sebuah bakat memang dapat membawamu jauh, tapi sebuah kerja keras dapat 

membawamu kemanapun.” 

“Tidak ada tempat untuk orang yang setengah-setengah dalam melakukan sesuatu. 

Berpikirlah, keluarkan keberanianmu, dan lakukan sesuatu.” 

”Jangan pernah menyerah walau hanya sedetik, sesaat, atau sekilas sekalipun.” 
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