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Memberi bukan keborosan, memberi adalah kebaikan. keborosan adalah sesuatu yg Anda nikmati 

sendiri.  

#Almady's List 

 

Aku tidak akan membuktikan kpd semua orang, aku cukup meyakini apa yg aku lakukan sampai berhasil. 

#Almady's List 

 

Hal penting untuk memaksimalkan target adalah mengurangi tidur tapi tetap sehat dan bugar.  

#Almady's List 

 

Buat apa Anda menyesali org yg berkhianat cinta Anda, seharusya Anda bersyukur, bayang kalau Anda 

tahunya setelah menikah. 

 

Tujuan hidup saya adalah berkelimpahan dan bermanfaat bagi sesama dengan penuh keimanan. 

Kesederhanaan cukup hanya untuk sikap. 

 

Saya lebih suka bicara sederhana, biasanya yg sederhana mudah dipraktekan.  

#Almady's List 

 

Banyak orang tidak benar-benar mendengarkan, mereka lebih sibuk dengan yang ingin disampaikan. 

#Almady's List 

 

Bagi Anda yang lagi menunggu cinta sejatinya, ingat menunggu itu membosankan, menunggulah sambil 

melakukan sesuatu. 

#Almady's List 

Hidup ini tak ada yang bebas, orang yang hidupnya bebas justru penuh dengan aturan yang terencana. 

#Almady's List 

 



Cinta Anda masih disimpan Allah, Allah menunggu Anda lebih siap dulu. Allah tak ingn cinta itu Anda sia-

siakan 

#Almady's List 

 

Berharaplah sepenuhnya kepada Allah, berharap kepada manusia hanya akan membuat kecewa.  

#Almady's List 

 

Manusia= Binatang + Berfikir. Kalau tidak berfikir, Coba kita fikir sendiri siapa diri kita. 

#Almady's List 

 

Saat ini memasuki kiamat moral.  

#Almady's List 

 

Banyak orang mencari cinta seperti mencari toilet, sangat tergesa-gesa. 

#Almady's List 

 

Jika Anda bisa menguasa pikiran Anda, Anda bisa menguasa hidup Anda, Insya Allah. 

#Almady's list 

 

Selama kita masih punya alasan mestipun alasan itu benar, tidak ada gunanya. orang melihat yang kita 

lakukan bukan alasan kita. 

#Almady's list 

 

Penyakit yang sulit sekali menemukan obatnya adalah tidak punya kemauan dan malas. (Napoleon Hill) 

#Almady's list 

 

Orang yang tenang itu bukan orang yang tidak melakukan sesuatu, tapi orang yang selalu mengerjakan 

sesuatu. 

#Almady's list 

 



 

 

Bukan apa yg Anda bicarakan, tapi cara Anda berbicara(Catherine Devrye). 

#Almady's motivation 
 

Janganlah suka kebelet cinta, sesuatu yang berhubungan dengan kebelet biasanya tidak berlangsung 

lama. 

#Almady's love 

 

Selama Kau masih mencintainya, sebenarnya Kau tidak pernah berpisah, Kau hanya memisahkan raga 

dan jiwa.  

#Almady's love 

 

Cara menghormati org lain adalah mendengarkan apapun yang dikatakannya, walaupun tidak semua 

mengikutinya.  

#Almady's list 

 

Bisnis itu bukan membuka toko, lalu Anda duduk menunggu pelanggan. bisnis itu tidak sesederhana itu. 

tapi buat Anda dikenal dan produk Anda dikenal. Bagaimana mungkin orang membeli sesuatu yang tidak 

mereka kenal.  

#Beactiveentreuprener 

 

Saya seorang petani dan bercita-cita menjadi petani. masalahnya bukan petani, tapi masalah bagaimana 

menjual hasil tani dengan harga tinggi. Apapun bisnis Anda, tidak ada artinya tanpa keahlian menjual. 

#Bussinessisaboutselling 

 

Bekerjalah untuk belajar meskipun Anda juga mendapatkan uang, tapi niat belajar membuat Anda 

semakin berkembang. 

#Workingislearning 

 

Tidak ada pekerjaan yang biasa, kita lah yang sering mengerjakannya dengan cara yang biasa.(harry 

backwith) 

#Workisattitude 



 

Sebelum tidur biasakan untuk mengingat tujuan hidup Anda dan jangan lupa berdoa. 

#nowpraythefuturethanksthepast 

 

Kalau kita tidak mau diremehkan orang lain, perbaiki diri tiada henti. 

#longdistancelearning 

 

Saya selalu meyakini bahwa semakin gelap malam semakin terang bintang bersinar. 

#translatinghope 

 

Emas yang berkilau berawal dari proses pembakaran yang sangat panas. 

#nopainnogain 

 

Gagal meraih bintang itu tidak masalah, daripada tidak punya bintang untuk diraih(Richard Denny) 

#believing&achieving 

 

Nikmat yg luar biasa adalah nikmat iman,islam dan kesehatan. 

#Allahcreateseverythingintheuniverse 

 

Jika Anda kesepian, dekatkan diri Anda pada Allah dan keluarga. Lakukanlah sesuatu, jangan diam. 

#EverythingisforAllah 

 

Monumen dibangun untuk org yg dikritik bukan orang yang mengritik(Richard Denny) 

#tellmoreformorekindness. 

 

Kita tidak hanya belajar dari yang sukses, tapi juga yang gagal, agar kita tidak mengulangi kegagalannya. 

#failureisthebestlesson 

 



Mutiara yang keluar dari mulut anjing tetap saja mutiara, Anda hanya mendengarkan meskipun tidak 

mengingkuti. 

#wesdomwords 

Memotivasi org lain adalah cara terbaik untuk memotivasi diri sendiri, jk melakukan hal yang keliru kita 

ingat perkata itu. 

 

Hidup itu tidak perlu membuktikan, tapi cukup melakukan yang kita yakini sampai sukses. 

#focustoyourowndream. 

 

Jadilah orang yg ceria. keahlian yang jarang orang miliki padahal ini sumber kebahagian. 

#happycanbedistributed 

 

Senyum itu bisa ditularkan, jika tidak percaya cobalah tersenyum pada orang lain. 

#smiledon'tcry(sule) 

 

Kucoba untuk bangkit bumi ke langit,  

Meski terasa sulit dari bumi ke langit, 

Terbang melayang bumi ke langit...(bondan&FtB) 

 

Tinggalkanlah gengsi,  

Hidup berawal dari mimpi..(bondan&fadetoblack) 

 

kami telah menjual berton-ton sampah, turut serta menyelamatkan bumi untuk semangat mendaur 

ulang sampah. 

Tolong buanglah sampah pada tempatnya!!! 

#saveearthsavelives 

 

Kubicara dalam diam, kudiam seribu kata, kuungkapkan dalam kebisuan, kurangkai kata dalam hayalan, 

kuteriak tanpa suara. 

 



Kubelai malam, kurengkuh bulan, kugapai bintang, kusentuh awan, kunikmati alam, kuarungi lautan 

semaga kutemukan berlian 

 

Mata mengalirkan mata air hingga meneteskan air mata begitulah hujan menangis. 

#thebeautifulnight,thebeautifulrain 

 

Semakin gelap malam semakin terang bintang bersinar. 

#failureinspiresuccess 

 

Kebahagian sejati diperoleh dari memberi bukan menerima. 

#giving and then leaving. 

 

Kalau saya tidak beribadah tepat waktu, bagaimana mungkin Allah mengabulkan doa saya tepat waktu?. 

#pray and play 

 

Gagal meraih mimpi, tdk masalah daripada tidak punya mimpi untuk diraih(Richard Denny). 

#achieving your dreams, 

 

Kalau saya tidak jujur, lalu apa yang saya pelajari dengan agama saya?(perenungan). 

#be honest, be your the best 

 

Cinta kasih dimulai dari keluarga dan pastikan Anda ada bersamanya saat mereka membutuhkan (Rich-

ard Denny). 

#loveisfamily 

 

Orang yang sering bicara uang bukan materialistis tapi realistis, orang yang bicara uang untuk amal itu 

fantastis. 

#daretodo 

 



Yang penting itu mengelola ilmu, bukan hanya mengejar ilmu apalagi gelar. 

#knowledgeisto manage 

 

Jadilah orang yang ahli dalam bidang Anda, pengetahuan umum tidak akan berguna untuk hidup. 

#preparetoinspire 

 

Entah Anda seorang kapitalis, liberal ataupun sosialis, yang terpenting Anda menjadi Golongan Pemberi. 

#livingisgiving 

 

Mati memang tidak membawa harta, tapi bayangkan kalau mati meninggalkan harta kan bisa diamalkan. 

#changeyourmindset 

 

Bekerja Keras adalah doa yg terbaik. 

 

Putus Asa adalah Dosa 

 

Hidup itu harus banyak: 

1.membaca(arti luas) 

2.belajar 

3.bergaul 

4.berpergian. 

insya Allah hidup akan menjadi mudah. 

 

Saya yakin besok bangun pukul 3 tepat. Kekuatan bawah sadar, Yakin dan terjadi atas izin Allah. 

#changeyourmindset 

 

Jika Anda senang saat memberi, Anda termasuk Gol. Pemberi, tapi  jika Anda lebih senang saat 

menerima Anda masuk Gol. Penerima 

 



Kembali meluruskan niat, niat baik 1 pahala. 

#changeyourmindset 

 

Hidup itu harus mempunyai impian, agar kita punya tujuan, jika tidak punya impian maka kita harus siap 

bergabung dengan tujuan hidup orang lain.  

#changeyourmindset 

 

Memberi itu tidak mengharap kembali, tapi jika mengharap kembali itu bukan memberi tapi jual beli. 

#changeyourmindset 

 

Sudahku tentukan tujuan hidupku, visi ku jelas. saya komitmen dengan diri saya sendiri.  

Semangat! 

 

Anda tidak mau kan?, jika suatu saat anak cucu Anda membaca status diFB, ternyata orang tuanya suka 

berkata negatif 

#thinking4future 

 

Kita tidak punya batasan dalam hidup ini bro, kita lah yang membuat batasan sendiri. Maju terus dan 

semangat! 

#changeyourmindset 

 

Saya yakin anak cucu Anda lebih suka main internet, lalu kenapa Anda memasukn kata2 negatif ke 

internet?.  

#thinking4future 

 

Allah menciptakan Anda untuk berdiri bukan jatuh, tp jika Anda jatuh Anda harus ingat itu. 

#changeyourmindset 

 

Hidup ini tidak ada batasan, kecuali Anda sendiri yang membuat batasan(Nick Vujicic). 

#changeyourmindset 

 



Jika Anda ingin belajar dari orang lain, Anda harus belajar mendengarkan dengan baik. 

#changeyourmindset 

 

Jadikan hari Anda sebagai usaha untuk meraih mimpi, jika tidak Anda sebenarnya sedang menjauhi 

mimpi Anda. 

#changeyourmindset 

 

1 menit utk berdoa kepada Allah dan Allah akan menidurkan Anda selama 8 jam. tunjukan rasa syukur 

Anda. 

#changeyourmindset 

 

Buat apa orang lain mencintai Anda, kalau Anda tidak mencintai diri sendiri. Jangan ikut2an hingga 

agama dipertaruhkan 

#changeyourmindset 

 

Fokuslah pada keahlian khusus Anda, meskipun Anda tidak tahu banyak hal, tapi orang lain 

membutuhkan seorang spesialis 

#changeyourmindset 

 

Berfikir negatif=bunuh diri, bahkan lebih sadis lagi karena otak Anda dipenuhi sampah yang mencemari.  

#changeyourmindset 

 

Jika Anda mempunyai kualitas Anda tidak perlu takut, tp takutlah kalau kepala Anda menjadi besar. 

#changeyourmindset 

 

Bahasa kita tidak mempunyai future tenses, tapi itu tidak penting selama Anda mempunyai fikiran 

future. 

#changeyourmindset 

 

Imposible=I'm Posible(Hitam Putih) 

#changeyourmindset 



 

Semakin dekat Anda dengan Allah, semakin besar Allah mengabulkan doa Anda.insya Allah. 

#changeyourmindset 

 

Rajinlah mandi dan gosok gigi, pastikan tubuh Anda dalam kondisi bersih. itulah cara mensyukuri. 

#changeyourmindset 

 

If you want to be luck, you should work hard. 

#changeyourmindset 

 

Today, have You made history?, not yet. no matters, tomorrow you should make your history. 

#Changeyourmindset 

 

If You are not happy, You are not success. 

#Changeyourmindset 

 

"You are what you love, not who loves you."(Donald Kauffman) 

#changeyourmindset 

 

When you were child, you said to your mom that you have Big Dream. But, now do you still have Big 

Dream?. 

#spiritofthisevening 

 

There is never a better time to succeed than Now(englishcoversations.org) 

#spiritofthisafternoon 

 

Cinta adaleh salah satu penyakit yg menyerang saraf otak kita, itu sebabnya saat kita jatuh cinta kita 

tidak bisa berfikir jernih. 

 



I'm single because of Allah, if I'm not single because of Allah. single is the best choice to prepare 

anything. 

 

I often walk the street alone, because I'am different. my life is simple, but my dream is not simple. 

 

I'm individual man  

I do it myself 

in the future, I want to help everyone, insya Allah. Be individual to be collective. 

 

saya sudah belajar cross culture understanding, tinggal bagaimana bisa berangkat saja...flying in high sky 

like Eagle! 

 

ayo Dar Almady semangat meraih mimpi!!!!!....lupakan semua...fokus pada satu sasaran. Go Ahead! 

 

MAY. I'am focusing on my final project report. September is my independent day and continue my 

studies, insya Allah 

 

Kerja keras adalah salah satu cara membuat kita merasa tenang, kalau tidak percaya lakukanlah. 

 

belajar agama secera benar, akan mmbuat kita mendefinisikan cinta secara benar, akhirnya cintalah 

yang mngantarkan kita ke surga. 

 

terlepas Anda bekerja atau tidak, pendidikan tetap penting...bukankah para Rosul mewariskan ilmu 

bukan harta?...change your mindset! 

 

Orang yang sudah merasa nyaman dalam pekerjaannya, sangat jarang membaca buku...padahal dunia 

terus berubah, butuh petunjuk untuk mengikutinya. 

 



Dar Almady yg selama ini berusaha mengubah mindset Anda, bukanlah hidupnya lebih mudah, bahkan 

sangat sulit...bukan lebih pintar, bahkan sangat bodoh. 

 

Bentuklah merek pribadi Anda dengan baik, jadilah pribadi yang khas dan konsisten terhadap nilai2 yang 

baik. be your own brand. 

 

Masa muda dimulai pada umur 18 - 30 tahun, setelah itu sel tubuh kita mulai berkurang. jangan biarkan 

kita bekerja saat tubuh mulai lemah. 

 

what do you think that believing is seeing or seeing is believing? 

 

Bukan tugas konsumen Anda untuk mengingat Anda, Andalah yang berkewajiban dan 

bertanggungjawab untuk memastikan mereka tidak bisa melupakan Anda.(Patricia Fripp) 

 

Saleman yang pemalu akan mempunyai anak-anak yang kurus.(Zig Ziglar) 

 

Jika Anda bekerja untuk uang, Anda tidak akan pernah sukses. tetapi jika Anda mencintai apa yang Anda 

kerjakan dan selalu mengutamakan konsumen, sukses akan menjadi milik Anda.(Ray Kroc) 

 

"Katakanlah: apakah dengan Allah, ayat-ayat-Nya dan Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok?" tidak usah 

kamu minta maaf, karena kamu telah kafir sesudah beriman." (At-Taubah:65-66) 

 

Apakah balasan bagi orang-orang beriman dan apa balasan bagi orang kafir? 

 

 

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal shalih mereka itu adalah sebaik-sebaik makhluk. 

balasan mereka disisi Allah ialah surga 'Adn, yang mengalir dibawahnya sungai-sungai dan mereka kekal 

didalamnya, Allah telah ridho terhadap mereka dan mereka ridho kepada Allah. yang demikian itu 

balasan bagi orang takut pada Allah."(Al-Bayyinah:7-8) 



 

 

"Dan orang-orang yang kafir bagi mereka neraka jahannam, mereka tidak dibinasakan sehingga mereka 

mati dan tidak pula diringankan dari mereka adzabnya, demikianlah kami membalas setiap orang-orang 

sangat kafir."(Fathir:36) 

 

kutundukan kepalaku saat wanita didepanku, bukan aku takut padanya, tapi aku takut pada-Nya. 

 

"jangan kau tinggikan hargamu, pasti Allah mengembalikanmu pada nilaimu. tidakkah kaulah orang yang 

menundukan kepalanya ke bawah atap, pasti atap itu melindunginya. sementara siapa yang 

meninggikan kepalanya, pasti atap itu melukainya. (imam Syafi'i) 

 

Dan jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap sesuatu: "sesungguhnya aku akan mengerjakan itu 

besok pagi, kecuali (dengan menyebut): "Insya Allah)". Dan ingatlah kepada Tuhanmu jika kamu lupa 

dan katakanlah "muda-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepada yang lebih dekat 

kebenarannya daripada ini".(Q.S. Al-Kahfi:23-34) 

Ilmu bisa diperoleh lewat belajar, sifat santun bisa diperoleh lewat upaya untuk selalu bersikap santun, 

dan sabar bisa diperoleh lewat usaha untuk bersabar.(HR.Bukhari) 

 

"Beruntunglah orang yag disibukan oleh aibnya sendiri, sehingga ia tidak sempat mengurus aib orang 

lain." (HR.Al-Bazzar dengan sanad yang hasan) 

 

Allah berfirman, "Apabila Hamba-Ku berkeinginan melakukan kebaikan, maka Aku menuliskan kebaikan 

itu untuknya selama ia belum mengamalkannya, apabila ia telah melakukannya, maka Aku menuliskanya 

dengan sepuluh kali lipat." (HR.Muslim) 

 

Sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik bahwa bagi mereka 

disediakan surga yang mengalir sungai-sungai dibawahnya (Q.S. Al-Baqarah: 25) 

 

Barang siapa ditanya suatu ilmu lalu ia menyembunyikannya dari manusia, ia diikat pada hari kiamat 

dengan tali kekang api neraka (HR.Ibn Majah) 



 

seseorang mukmin bila berjumpa dengan seorang mukmin, lalu memberi salam, memegang tanganya, 

dan berjabat tangan, bergugurlah dosa-dosa keduanya seperti bergugurannya dedaunan sari pohon (HR. 

Thabrani) 

 

Jika berpergian ke sebuah negara asing engkau akan melihat hanya sebagian kecil diantara mereka yang 

duduk tanpa buku dalam transportasi umum. semua usia memegang dan membaca buku. (lihat buku 

pintar akhlak) 

 

 

Seorang mahasiswa jepang mendapatkan beasiswa untuk mengambil doktoral di Amerika. ditengah 

studinya, ia berhasil mendapatkan penemuan baru. lalu ia tidak melanjutkan studinya dan 

menanggalkan beasiswanya. ia menyiapkan sejumlah berkas untuk kembali ke negaranya. ketika orang 

bertanya bagaimana dengan gelar doktor? ia menjawab, "aku pergi belajar untukmenemukan perangkat 

ini. karena aku telah menemukannya, ijazah tidak penting bagiku. aku akan pulang untuk mengabdi 

kepada negaraku". 

Ilmu pengetahuan dinegeri kita hanya berupa selembar ijazah, bukan segudang manfaat untuk umat. 

setiap murid belajar sekedar untuk lulus atau naik jenjang, tidak lebih.(Dr. amr Khaled) 

 

nilai waktu tidak diukur dengan hitungan tahun seperti sangkaan sebagian orang. nilai waktu diukur dari 

amal-amal besar yang dilakukannya(Dr. Amr Khaled) 

 

Bukan seberapa banyak uang yang Anda dpatkan tapi seberapa banyak uang yang Anda simpan(Robert 

Kiyosaki). Ingat dan lakukanlah 

 

kita tidak perlu pusing dengan masa depan kita seperti apa, kita cukup melakukan sesuatu hari ini lebih 

baik dari kemarin dan masa depan mendatangi kita 

 

Utang itu baik, jika utang anda utk berinvestasi atau mendirikn bisnis,tapa surga ditempati oleh orang 

yang tidak berutang.berhati2lah! 

 



beberapa tahun kedepan org miskin semakin miskin dan orang kaya semakin kaya, tetapi orang 

bersyukur insya Allah masuk surga 

 

Sejarah menentukan budaya, tapi budaya yang buruk tidak ditentukan oleh sejarah, tapi cara 

mempelajari sejarah yang salah. 

 

saya telah mewawancarai orang2 sukses sekarang, dan mengatakan bahwa mereka adalah orang paling 

susah diwaktu dulu. poor is power 

 

org2 hebat dimsa dpn adalh orang2 yang berfokus mengasah keahlianya(Skill), oleh sebab itu banyak 

kursus yang didirikan sekarang. 

 

sebab kegagalan ada 2: berteori tanpa praktek&praktek tanpa teori...tpi ingat orang yang mempanyai 

banyak teori lebih siap saat praktek. 

 

Apakah alasan itu pentng?... ya penting, tapi jika Anda ingin menjadi orang penting jangan banyak 

alasan. 

 

Jika Anda ingin perubahan besar, ubahlah diri Anda sendiri (Ir.Soekarno) 

 

Taukah awal masalah dalam hidup kita ini?. Semua bermula dari bawah hidung kita, ya mulut kita. Mari 

berhati2 dalam bicara. 

 

Bagaimana jadi orang yang beruntung?...ya bekerja keras. Keberuntungan hanya bagi orang yang 

bekerja keras. Work is personal 

 

Ya Allah baikanlah hari ini, sebagimana Engkau baikan hari kemarin. Ya Allah terangi jalan ini, semoga 

membaikan hari esok, amin 

 



manusia lahir seperti matahari terbit yang indah tapi karena hujan disore hari hingga tak terlihat 

indahnya saat tenggelam, maka berdoalah 

 

Orang yang mengikuti arus itu, bagaikan ikan mati dilautan terobang-ambing gelombang, Duh kasihan!!! 

 

Wanita yang bisa mengantarkan ke surga adalah secantik-cantiknya wanita (Mario Teguh). 

 

 

Tentu saja wanita yang bisa mengantarkan ke surga adalah wanita yang mempunyai agama yang baik. 

Kita bisa menyebutnya Wanita Surga 

 

Banyak orang terluka karena cinta, tapi meskipun begitu hanya cinta yang bisa mengobatinya. diri dulu 

sampai sekarang cinta tetap obat terajaib 

 

Hidup adalah pilihan, menjadi guru adalah pilihan saya. 

 

 

Guru dalam arti yang luas, guru untuk diri sendiri, semoga untuk orang lain.Amin 

 

Saya dengar kemarin valentine's day ya?...Jangan ikut-ikut ya. Valentine itu tidak ada dalam Al-Quran 

bahkan di kitab suci lain juga tidak ada( Parlindungan Marpaung). 

 

 

Kasih sayang terbaik diberikan setiap hari, bukan satu tahun sekali. 

 

 

But, today is Almady's day....Hari yang saya isi dengan kemampun terbaik, Alhamdullilah. 

 

Terima kasih untuk murid-muridku setiap waktu main ke kostku...tapi kok pada suka dangdut...bawa 

ketipung, Alhamdulillah tambah ramai... 

 



 

Darma English Course~teaching with heart and I give my heart. 

 

Hari ini, mengunjungi 12 SMK dan SMA di Sragen, Alhamdulillah...Mengajak siswa-siswa untuk kuliah 

adalah ibadah. 

 

Semoga saya bisa membawa ajaran Ayah saya. 

 

My dad is my wisdom dad. 

 

Menurut agama islam, pacaran itu boleh2 aja, tapi setelah menikah. 

 

Kaya itu tidak penting, tapi kaya untuk membantu sesama itu penting. Besarkan diri kita sebesar2nya, 

tapi putihkan hati kita seputih2nya. 

 

balancing your heart, head and hand 

 

cantik itu penting, tapi tanpa hati yang cantik semuanya tidak penting. 

 

Educating your think without educating your heart is not education ( hitam puth). Teaching with heart is 

the best learning 

 

Tuan putri sudah menemukan pangeranya, disaat seorang prajurit sedang sibuk mempersiapkan hadiah 

untuk tuan putri. Prajurit it adalah AKU 

 

Aku tahu banyak pahlawan diindonesia, tapi bapakku adalah pahlawan yang sesungguhnya. bapakku 

telah mengantarkanku meraih mimpi. bapakku yang mengantarkanku sampai halte bus, dan beliau 

selalu menunggu sampai bus itu datang. begitulah bapakku mengantarkanku meraih mimpi. 

I love my family 

ketika dirumah setiap subuh, ibuku tidak pernah membangunkanku, ibu justru membenarkan selimutku. 

aku tahu ibuku sedang membangunkanku dengan cinta, karena setiap ia membenarkan selimut, aku 



tidak tega untuk tidur lagi...begitulah ibuku memberikan cinta 

You are touching my heart 

 

mengajar adalah cara terbaik untuk belajar (renald kasali). cara belajar yang baik, lihat bagaimana gajah 

makan rumput, sedikit demi sedikit tapi coba lihat badannya..besar bukan. 

 

kita sering melihat dan merasakan bahwa menuntun ilmu itu butuh waktu yang lama, supaya ada 

kesempatan bagi kita untuk mengamalkan setiap ilmu yang ada. 

 

keluarga adalah istana, maka bangunlah istana sebelum membangun keluarga, lalu cari tuan putri yang 

cantik, jadikan istana bercahayakan keimanan. 

 

keluarga adalah istana, maka bangunlah istana sebelum membangun keluarga,lalu mencari tuan putri 

yang cantik 

jangan takut menua tanpa cinta, cinta yang sempurna datang pada waktunya, kalau belum waktunya 

jangan memaksa untuk sempurna, cinta yang sempurna adalah atas izin Allah ta'ala. 

 

Bagaimanakan pencitraan yang baik? 

Banyak orang mengatakan mengenai pencitraam 

Bahkan elit politik melakukan segala sesuatu demi mendapat citra yang baik dimasyarakat. 

Tom Wilson seorang pencipta kartun ziggy berkata "kejujuran adalah citra terbaik" 

menurut saya ketulusan adalah juga citra terbaik 

Kesimpulannya: 

Citra terbaik adalah segala tindakan yang didasari kejujuran dan ketulusan bukan karena manusia tetapi 

karena Allah: 

Tunjukan Citra terbaikan Anda karena Allah 

 

Dapatkan eBook Gratis lainnya di www.thedarmogandul.wordpress.com  

Terima Kasih dan semoga bermanfaat 

Dar Almady 

 


