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Tentang Waktu
Ambillah waktu untuk berfikir, itu adalah sumber kekuatan. 
Ambillah waktu untuk bermain, itu adalah rahasia dari masa muda yang abadi. 
Ambillah waktu untuk berdoa, itu adalah sumber ketenangan. 
Ambillah waktu untuk belajar, itu adalah sumber kebijaksanaan. 
Ambillah waktu untuk mencintai dan dicintai, itu adalah hak istimewa yang 
diberikan Tuhan. 
Ambillah waktu untuk bersahabat, itu adalah jalan menuju kebahagiaan. 
Ambillah waktu untuk tertawa, itu adalah musik yang menggetarkan hati. 
Ambillah waktu untuk memberi, itu adalah membuat hidup terasa berarti. 
Ambillah waktu untuk bekerja, itu adalah nilai keberhasilan. 
Ambillah waktu untuk beramal, itu adalah kunci menuju syurga 

Dalam hidup,terkadang kita lebih banyak mendapatkan apa yang tidak 
kita inginkan. Dan ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, akhirnya 
kita tahu bahwa yang kita inginkan terkadang tidak dapat membuat hidup kita 

menjadi lebih bahagia. 
Apa rahasia terbesar dalam hidup ini? Melewati hari ini dengan penuh makna. 
Makna tentang cinta, ilmu, dan iman. Dengan cinta hidup menjadi indah. 
Dengan ilmu hidup menjadi mudah. Dan dengan iman hidup menjadi terarah. 

Mata yang berasal dari unsur air memiliki sifat adil. Dengan melihat 
sinar mata seseorang, kita bisa mengetahui isi hatinya. Mulut boleh berdusta, 

tetapi pancaran mata seseorang akan mengatakan yang sebenarnya memantulkan 
kata hati yang sesungguhnya. 

Hidup ini bukanlah suatu jalan yang datar dan ditaburi  bunga  melainkan 
adakalanya disirami airmata dan juga duri. 
 

Orang-orang yang suka berkata jujur mendapatkan tiga hal, kepercayaan, 
cinta, dan rasa hormat. 

 
Kesuksesan yang paling besar dalam hidup adalah bisa bangkit kembali dari 
kegagalan. 

Jika Anda tidak bisa menjadi orang pandai, jadilah orang yang baik. 
Sabar adalah jalan keluar bagi orang yang tidak bisa menemukan jalan keluar. 
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