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Mencoba walaupun takut?
Siapa yang pernah mengalami posisi ini? Hmm 
aku sendiri pernah. Karena bagiku, kita harus 
meng-upgrade diri kita agar menjadi seorang 
yang berani untuk melangkah. 
Terkadang sulit tapi setelah kita bisa melewati 
nya itu merupakan kebanggan sendiri bagi 
kita,dan harus memberikan self reward for my 
self agar memberikan semangat lagi untuk 
ber-proses



Sharing is Caring
Is not about achievement but is process to be 

“succes”
Menjadi orang yang sukses adalah impian semua 

orang, tetapi jika hanya ber-angan-angan, itu hanyalah 

menjadi halusinas. 

Belajar dari kalimat tersebut yang selalu 

terngiang-ngiang di kepalaku membuat aku ingin 

berproses lebih maju lagi. Jika memiliki kemauan yang 

tinggi dorong lah diri kita untuk terus berusaha, karena 

yakin pada dasarnya semua orang itu hebat dan pasti 

sukses ketika dia berani untuk melangkah 



Setelah mencoba nya?
And yess i did it, aku berhasil untuk mencoba nya walaupun 
butuh mental yang kuat dan cukup deg-degan dan takut hehe 
BUT itu sangat menarik dan ingin mencoba lagi ,dan membuka 
mata ku untuk try try again,dimasa try it aku banyak belajar 
bahwa kegagalan adalah pelajaran yang buat aku jadi semangat 
untuk menggapai impian,bukan hanya itu saja tapi aku melihat 
banyak orang sukses dan menjadi tamparan bagi ku untuk lebih 
berusaha semaksimal mungkin 



And yupp kalimat diatas adalah kalimat yang ku bikin 

agar slalu berani melangkah untuk masa depan yang 

cerah,cerita yang kubuat di slide sebelumnya adalah 

pengalaman pribadi .

Dan ingat jangan pernah merasa diri kalian ga ada 

apa-apanya. Karena pada dasarnya kalian orang hebat 

tapi untuk mencapainya butuh proses dan usaha.

Dan ingat juga keadaan yang akan mendewasakan 

kita,so!!!! Jangan lupa untuk berproses untuk masa 

depan yang cerah☺

"BERANI UNTUK MENCOBA ADALAH KEHARUSAN 
KARNA UNTUK MENCAPAI KEBERHASILAN BUTUH 

EFFORT YANG KUAT"
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