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Keberhasilan adalah sebuah proses. Niatmu adalah awal keberhasila.peluh 

keringatmu adalah penyedapnya.Tetesan air matamu adalah pewarnanya. 

Doamu dan doa orang – orang disekitarmu adalah bara api yang 

mematangkannya. Kegagalan di setiap langkahmu adalah pengawetnya. 

Akan dari itu, bersabarlah! Allah selalu menyertai orang – orang yang 

penuh kesabaran dalam proses menuju keberhasilan. Sesungguhnya 

kesabaran akan membuatmu mengerti bagaimana cara mensyukuri arti 

sebuah keberhasilan. 

(Aninommuse) 

 

“Sukses bukanlah akhir dari segalanya, kegagalan bukanlah sesuatu yang 

fatal:namun keberanian untuk meneruskan kehidupanlah yang 

diperhatikan” 

(Sir Winston Churchill) 
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