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MOTTO

Jadikan Kenangan Pahit
Sebagai Cambuk Untuk

Kita Menjadi Lebih Kuat.

Hidup yang paling indah adalah bagaimana
menjadikan kehidupan kita bisa berguna untuk

orang lain tanpa mengharapkan balasan. Seperti
halnya hujan yang menyirami bumi tanpa

meminta imbalan dan meninggalkan pelangi
yang indah setelah ia pergi. . . . .
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