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MOTTO 
 

 

MAN JADDA WAJADA 
(Siapa bersungguh-sungguh pasti berhasil) 

 

THE BEST SWORD THAT YOU HAVE IS A 

LIMITLESS PATIENCE 

(pedang terbaik yang kamu miliki adalah kesabaran tanpa batas) 

 

JINJJA WIHEOMHAN GOSEUN AMUGEOTDO HAJI 

ANEUN GEOSIDA 

(kesalahan terbesar adalah tidak melakukan suatu tindakan apapun) 
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