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MOTTO 

Hanya ada dua pilihan untuk memenangkan kehidupan: 

’Keberanian’ atau ‘Keikhlasan’.Jika tidak berani, ikhlaslah 

menerimanya.Jika tidak ikhlas beranilah mengubahnya. 

‘Lenang Manggala’ 
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