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BANK QUOTE MOTIVASI 

QUOTE MOTIVASI 
 

 

Bagian ini adalah bonus yang berisi 300 quote motivasi bisnis. Bisa 

digunakan untuk posting status/story sosmed maupun WhatsApp. 

Silahkan pilih dan gunakan untuk akitivitas harian di sosmed 

maupun WhatsApp. 

 

1. Aku yang berhasil saat ini 

Terbentuk dari aku yang dulu sering gagal 

 

2. Jangan mencari orang yang bisa membuatmu bahagia, tapi 

jadilah bahagia.  

Agar kamu bisa membahagiakan banyak orang 

 

3. Saat aku selamat dari bahaya 

Aku yakin salah satu doa ibuku terkabul 

 

4. Terus berusaha ya 

Kalau gak kuat, dikuatin 

Ini baru pemulaan, perjalanannya masih panjang 

 

5. Sesuatu yang berlebihan memang tidak baik 

Apalagi berharap lebih 

 

6. Ngomong ini mudah 

Yang susah adalah saat membuktikan 

 

7. Kita boleh memiliki mimpi besar 

Tapi kunci mewujudkannya adalah konsistensi 
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8. Jika rencanamu tidak berjalan sesuai dengan rencana 

It's oke, Allah punya rencana lebih indah 

 

9. Orang sukses adalah orang yang memiliki keyakinan tinggi 

Bahwa suatu saat nanti dia akan sukses 

Jika ada yang meragukan keyakinannya, dia akan buktikan 

dengan prestasi 

 

10. Yakinlah dengan impianmu 

Jangan berhenti mengejarnya hanya karena perkataan 

merendahkan dari orang lain 

 

11. Gak semua keinginan kita bisa terwujud, sabar ya 

Karena terkadang kita perlu selangkah mundur untuk dapat 

melompat lebih jauh 

 

12. Hidup bahagia bukanlah tentang menjadi pemenang 

Tapi merasa tenang dalam semua hal 

 

13. Udah, dibawa santai aja 

Semua orang juga punya masalah masing-masing kok 

Yang membedakan adalah cara menyikapinya 

 

14. Waktu itu memang gratis 

Tapi sekali kamu kehilangannya, maka tidak bisa kembali 

 

15. Kamu tidak pernah bisa produktif 

Jika distraksimu jauh lebih menarik dari tujuanmu 
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16. Usaha yang dilakukan sedikit demi sedikit akan lebih baik 

daripada hanya berdiam diri. 

17. Akan ada kata "besok" dan "nanti bagi si penunda impian 

 

18. Manusia mungkin bisa jatuh berkali-kali dalam hidupnya 

Tapi mereka juga bisa bangun berkali-kali juga. 

 

19. Bersyukurlah, 

Mungkin kondisi kita saat ini, adalah impian seseorang diluar 

sana 

 

20. Doa mengubah sesutau yang mustahil menjadi kenyataan. 

 

21. Buatlah dirimu sangat sibuk, hingga kamu gak ada waktu lagi 

 

22. Orang sukses kebanyakan mereka tidak santai 

Orang santai hampir semuanya tidak sukses 

 

23. Hasil yang berbeda butuh cara yang berbeda untuk 

mendapatkannya 

Jika gak mau berubah, maka akan sama saja hasilnya 

 

24. Lebih baik kehilangan masa muda  

Daripada harus kehilangan masa depan 

 

25. Jangan pernah meremehkan hal-hal kecil 

Kapal besar bisa tenggelam karena lubang-lubang kecil 

 

26. Kita sama-sama memiliki waktu 24 jam 

Jika mereka bisa, kita pasti juga bisa 
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27. Memulai bisnis butuh keberanian 

Membesarkannya butuh ilmu 

28. Sebenarnya hidup ini murah 

Yang mahal adalah bayar gengsinya 

 

29. Kalau udah setting goal tapi gak tercapai 

Jangan turunin goalnya 

Tapi fokud cari caranya 

 

30. Bukan kurang, mungkin kita yang tidak bersyukur 

 

31. Sungguh doa itu indah dan menenangkan 

Bukan karena dikabulkan 

Tapi karena kita percaya Allah tidak akan mengecewakan 

Allah akan memberikan yang terbaik diwaktu yang tepat 

 

32. Allah akan memberikan apa yang kita butuhkan 

Bukan yang kita inginkan 

Dan akan memberikan diwaktu yang tepat 

Bukan waktu yang kita pikir tepat 

 

33. Setiap orang adalah tokoh utama bagi hidup mereka masing-

masing 

Kita jangan menjadi "tokoh antagonis" dihidup orang lain 

dengan nyinyiran 

 

34. Sabar ya 

Sesuatu yang baik akan datang diwaktu yang tepat 

 

35. Jangan nunggu bahagia, baru bersyukur 

Tapi bersyukurlah, maka kalian akan menjadi lebih bahagia 
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36. Bersyukurlah dengan pekerjaan dan kondisimu saat ini 

Karena tidak semua memiliki kesempatan yang sama 

 

37. Masalahnya kebanyakan orang menghabiskan wkatu merasa 

"takut gagal" dibandingkan menghadapi kegagalan itu sendiri 

 

38. Jika saat ini tidak melakukan yang terbaik, maka jangan harap 

dapat yang terbaik 

 

39. Kalau gak sanggup menahan lelahnya belajar, maka siap-siap 

menahan perihnya kebodohan 

 

40. Musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri 

 

41. Saat kita malas-malasan, banyak orang diluar sana yang mati-

matian mengejar impian 

 

42. Satu tindakan lebih baik daripada seribu ucapan 

Karena hidup ini butuh aksi daripada basa-basi 

 

43. Jika tidak menyukai sesuatu maka coba ubahlah 

Tapi jika tidak bisa mengubahnya, maka yang perlu diubah 

adalah sikap kita 

 

44. Semua orang punya potensi tapi hanya sebagian orang yang 

mau menggunakannya 

 

45. Jangan malu memulai dari bawah, karena dari bawah akan 

banyak ilmu yang bermanfaat untuk bisnis 
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46. Mimpi bisa terwujud bukan hanya karena ada kemauan tapi 

harus ada tindakan nyata 

 

47. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, tapi hanya 

sebagian yang mau mengakui dan meminta maaf 

 

48. Setiap pekerjaan adalah amanah. 

Yang harus diselesaikan sampai akhir. 

 

49. Kurang rasa takut gagal 

Karena kegagalan terbesar adalah ketika tidak mencoba 

 

50. Setiap orang punya masalahnya sendiri-sendiri 

 

51. Hanya karena hidup orang lain terlihat lebih baik darimu, 

bukan berarti hidupmu paling buruk 

 

52. Uang itu unik, dipikirin malah menjauh 

Gak dipikirin malah mendekat 

 

53. Menyesali kegagalan tidak akan mengubah keadaannya 

Hanya menghabiskan waktu dan energi 

 

54. Bukan kita yang hebat tapi Allah yang memudahkan 

 

55. Miskin itu hanya kondisi sementara tapi bahagia adalah 

pilihan 

 

56. Hidup kita akan jauh lebih tenang jika kita tidak "mengurusi" 

hidup orang lain 
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57. Sabarmu akan terbayar, lelahmu akan hilang, sakitmu akan 

sembuh 

karena ada Allah disisimu 

 

58. Jadilah seorang pemberani yang menantang masa depan, 

bukan pemalas di zona nyaman 

 

59. Lupakan kegagalanmu, tapi jangan lupakan pembelajarannya. 

 

60. Pemimpin bukan terlahir dari ijasah, tapi dari kerja keras dan 

laithan setiap harinya. 

 

61. Setiap orang sukses pasti pernah mengalami down, stres, 

merasa malas dan gagal dalam usahanya 

Namun mereka tidak menyerah dengan keadaan dan 

kondisinya. 

 

62. Seseorang akan berubah karenaa 2 hal, pikirannya terbuka 

atau hatinya terluka 

 

63. Jangan takut dengan kegagalan, karena jika kita berhasil 

melewatinya maka itu semua akan menjadi sebuah 

keberhasilan 

 

64. Jangan bandingkan hasilmu saat ini dengan orang lain, karena 

tiap orang punya "waktunya" masing-masing 

 

65. Jadilah lebih kuat dari alasan-alasan dan penundaan 

impianmu. 

Agar sukses lebih mendekat. 
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66. Impianku mungkin masih jauh tapi setiap hari aku berjalan 

untuk mendekatinya. 

 

67. Berbahagialah bukan karena segala sesuatu itu baik, tapi 

karena kita bisa melihat hal baik dari segala sesuatu 

 

68. Sebagian orang lebih suka mencari pembenaran daripada 

memperbaiki kesalahannya. 

 

69. Mereka yang terlihat hidupnya mudah, 

Dulunya pasti pernah mengalami kesusahan saat berjuang 

Kita aja yang gak tau 

 

70. Berusahalah sekuat tenaga dan nikmati prosesnya. Allah tau 

kapan waktu yang tepat untuk kita. 

 

71. Jangan menunggu kaya untuk bahagia 

Karena bahagia itu GRATIS 

 

72. Kalau ingin sukses, maka tiru pola pikir dan actionnya orang 

sukses 

BUKAN gayanya orang sukses 

 

73. Jangan mengeluhkan tentang kemarin, tapi buatlah esok lebih 

baik dengan memaksimalkan hari ini. 

 

74. Dalam dunia ini, kita gak wajib menang namun wajib untuk 

pantang menyerah. 

 

75. Banyak kemauan tapi banyak rebahan? 
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Hey. . Bangun, jangan mimpi 

76. Jika saat ini bisnismu terasa berat 

Lihatlah pesawat, dia terbang melawan angin 

Bukan mengikuti angin 

 

77. Pekerjaanmu yang berat, itu adalah impian buat para 

pengangguran 

Rumahmu yang kecil adalah impian buat mereka yang tinggal 

dijalanan 

Orang tuamu yang cerewet adalah dambaan untuk mereka 

yatim piatu 

Maka apapun kondisimu saat ini bersyukurlah 

 

78. Semakin sulit perjuangannya maka akan semakin besar 

kemenangannya. 

 

79. Bisnis ini bukan cuma modal dan skill 

Tapi kemauan untuk bekerja dan belajar lebih keras daripada 

orang lain 

 

80. Modal utama dalam bisnis bukan uang atau skill 

Tapi lebih dari itu, kita perlu mental yang kuat, mindset dan 

relationship 

 

81. 85% kesuksesan datang dari SIKAP, bukan NILAI SEKOLAH 

-Harvard Research 

 

82. Masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini 

 

83. Jangan takut menjadi berbeda 

Takutlah menjadi sama seperti orang lain 
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84. Masalah yang saat ini dihadapi, bukan untuk menjatuhkan 

kita 

 

85. Tapi untuk mendewasakan dan memberikan pengalaman 

 

86. Saat Allah menaikkan level keuanganmu 

Jangan naikkan gaya hidupmu 

Tapi naikkan sedekahmu 

 

87. Apapun kejadian hari ini, bersyukurlah 

 

88. Kebahagiaan bukan tentang apa yang kita dapatkan tapi apa 

yang kita nikmati 

 

89. Tidak akan miskin seorang anak yang membelanjakan 

hartanya untuk menyenangkan kedua orang tuanya 

 

90. Mulailah bersyukur dari hal-hal yang kecil 

Agar kelak dipantaskan dengan hal-hal besar 

 

91. Setiap orang sukses, memiliki mentor untuk membuat dirinya 

hebat 

 

92. Katakanlah 

Aku tidak berusaha menjadi lebih baik daripada orang lain 

Aku hanya berusaha lebih baik dari aku yang dulu 

 

93. Banyak orang tidak bisa menikmati apa yang mereka punya, 

Karena mereka terlalu sibuk melihat apa yang orang lain 

punya 
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94. Jika ingin berhasil, kamu hanya perlu percaya pada dirimu 

sendiri 

Terutama saat tidak ada yang percaya padamu 

 

95. Ketika kamu takut kehilangan sesuatu, maka ingatlah 

Ini semua hanyalah titipan 

 

96. Pada akhirnya tidak ada gunanya punya titel tinggi 

Jika masih hobi berhalusinasi tanpa eksekusi 

 

97. Jangan salahkan orang lain ketika kamu kecewa, tapi salahkan 

dirimu sendiri karena terlalu berharap 

 

98. Kerja keraslah sampai hal yang sekarang kamu anggap mahal, 

menjadi terasa murah 

 

99. Action tanpa ilmu itu seperti motor tanpa bensin 

Tidak bisa membawamu ke tempat yang jauh 

 

100. Bangga tapi jangan SOMBONG 

Bekerja keras tapi jangan TERPAKSA 

Bersyukur tapi jangan BERPUAS DIRI 

 

101. Semakin hebat seseorang, maka akan semakin baik dia 

memperlakukan orang di sekitarnya 

 

102. Bedakan antara sibuk dan produktif 

Jangan fokus kebanyaknya waktu yang dihabiskan tapi 

banyaknya hasil yang diperoleh 
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103. Gak masalah, seburuk apapun masa lalumu 

Karena masa depanmu masih dibentuk 

 

104. Seorang master, dulunya juga seorang pemula 

 

105. Hidup itu untuk diperjuangkan, bukan sekedar dijalanin 

 

106. Sholat itu 5 waktu, bukan kalau ada waktu 

 

107. Bisnis online itu bukan masalah gaptek atau gak gaptek, tapi 

mau belajar atau gak 

 

108. Gak masalah usahamu saat ini belum kelihatan hasilnya 

Yang terpenting kamu gak diem aja terima nasib 

 

109. Apapun kondisi kita, biasakan punya mental kayak dengan 

tidak meminta-minta 

 

110. Tidak ada waktu yang tepat untuk memulai 

Karena itu mulailah dari SEKARANG 

 

111. Allah tidak selalu memberikan apa yang kita inginkan tapi 

Allah akan memberikan yang terbaik 

 

112. Disaat-saat tersulit, kita akan menemukan siapa teman kita 

sebenarnya 

 

113. Musuh terbesarmu adalah dirimu sendiri 

 

114. Gagal itu urusan nanti, yang penting pernah mencoba 
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Karena tidak ada kesuksesan tanpa kegagalan 

115. Ketika ada masalah, cari tau apa yang salah 

Bukan apa yang salah 

 

116. Ketika kita berhasil, kita akan mendapatkan sesuatu 

Dan ketika kita gagal, kita akan belajar sesuatu 

 

117. Bukan karena bahagia, kita bersyukur 

Tapi karena bersyukurlah, hidup kita menjadi lebih bahagia 

 

118. Orang hebat, tidak terlahir langsung hebat 

Mereka dulunya adalah pemula yang banyak gagal 

Tapi mau terus belajar 

 

119. Jangan pernah berhenti memberikan yang terbaik walau 

hanya sedikit upahnya 

Karena rezeki itu bukan hanya sekedar upah harian 

 

120. Apa yang hilang darimu saat ini, percayalah Allah akan 

mengganti dengan yang lebih baik 

 

121. Semua akan berubah menjadi lebih baik, jika kamu mau 

bersyukur 

 

122. Sukses itu butuhnya usaha dan doa 

Bukan malas-malasan 

 

123. Tidak ada kenyamanan di masa depan, bagi yang bermalas-

malasan saat ini 
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124. Tidak masalah seberapa banyak kamu gagal asal tidak 

berhenti 

125. Kegagalan itu pasti ada 

Tapi untuk jadi sukses perlu diperjuangkan 

 

126. Dengan berbgai tidak akan membuat kekurangan 

 

127. Tidak perlu malu jika gagal, karena gagal ini bukan sesuatu 

yang memalukan 

 

128. Omset Milyaran tidak bisa dicapai dengan mental recehan 

 

129. Jika ingin bisnisnya tumbuh, maka Anda juga harus tumbuh 

 

130. Kegagalan terbesar adalah ketika kita tidak mau mencoba 

 

131. Dengan bersyukur kita tidak akan merasa kekurangan 

 

132. Kita gak harus menang, yang penting terus berjuang 

 

133. Bersabarlah, kadang kita perlu melewati hal terburuk  untuk 

mendapatkan hal terbaik 

 

134. Memang banyak orang gagal setelah mencoba tapi lebih 

banyak lagi orang gagal karena tidak pernah mencoba 

 

135. Yang sekarang ahli, dulunya juga seorang pemula 

Yang sekarang profesional, dulunya adalah amatiran 

 

136. Jangan hanya semangat untuk mengejar bisnismu 

Tapi juga semangat untuk mengejar akheratmu 
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137. Kualitas seseorang dilihat dari bagaimana mereka 

menghabiskan waktu luangnya 

 

138. Tidak semua orang punya gaji 

Tapi setiap orang pasti punya rezeki 

 

139. Kegagalan adalah kesempatan untuk memulai lagi dengan 

lebih baik 

 

140. Tidak ada orang yang bodoh, yang ada orang yang malas 

berfikir 

 

141. Jangan katakan tidak bisa tapi katakanlah  

Aku akan mencoba dan berusaha 

 

142. Tidak ada yang sia-sia dalam berusaha, 

sia-sia itu ketika kita tidak mau berusaha 

 

143. Mulailah bisnis tanpa TAPI 

Dan jalani bisnis tanpa NANTI 

 

144. Setiap langkah besar, diawali dengan langkah kecil yang 

konsisten 

 

145. Orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu 

Dan orang yang terus belajar akan menjadi pemilik masa 

depan 

 

146. Allah tidak mengambil sesuatu darimu 

Melainkan menggantinya dengan lebih baik 
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147. Penghasilan yang didapatkan akan berbading lurus dengan 

kapasitas 

 

148. Hidup akan terasa lebih berat bagi mereka yng suka 

mengeluh dan lupa bersyukur 

 

149. Jangan mau terlihat sederhana, tapi malulah jika terlihat 

pura-pura kaya 

 

150. Sukses adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan akhir 

 

151. Jangan pernah menghakimi hidup orang lain, karena kita gak 

tau hidup yang mereka jalani 

 

152. Masalah yang tidak diselesaikan sama dengan menambah 

masalah baru 

 

153. Percayalah, kamu lebih kuat daripada yang kamu duga 

 

154. Masa laluku bukanlah cerminan masadepanku 

 

155. Orang hebat tidak dilahirkan hebat, tapi mereka tumbuh 

menjadi hebat 

 

156. Orang yang takut dengan kegagalan, mereka akan jauh dari 

keberhasilan 

 

157. Dengan sendiri bisa tercapai 

Tapi dengan tim akan lebih cepat sampai 
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158. Kesuksesan tidak mendatangimu, tapi kamulah yang harus 

mendatanginya 

 

159. Kita tidak harus menjadi luar biasa untuk memulai, Tapi 

dengan memulai kita menjadi luar biasa 

 

160. Orang hanya akan mendapatkan apa yang mereka usahakan, 

bukan yang mereka inginkan 

 

161. Yang menghubungkan mimpimu dan kenyataan adalah 

tindakan 

 

162. Dalam bisnis hanya ada 2 pilihan 

Lakukan sekarang atau menyesal nanti 

 

163. Sisi baik dari sebuah kesalahan adalah 

Dia bisa mengubahmu menjadi lebih baik daripada 

sebelumnya 

 

164. Jangan menyalahkan orang lain karena mengecewakanmu 

Tapi salahkan diri sendiri karena berharap terlalu banyak 

kepada orang lain 

 

165. Gagal itu bukan karena gak bisa tapi BELUM BISA 

Jadi kalau gagal ya belajar 

 

166. Gaptek ini kondisi sementara, karena belum terbiasa 

 

167. Jika ingin sukses kita harus percayadulu kalau kita bisa 
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168. Kaya itu bukan ketika kita mampu membeli 

Tapi ketika mampu member 

 

169. Mulailah darimanapun kamu berada 

Dan lakukan apa yang bisa kamu lakukan 

 

170. Keberhasilan akan bisa diraih saat mampu melangkah dari 

kegagalan tanpa kehilangan antusias 

 

171. Tidak masalah jika harus gagal, karena cerita0cerita hebat 

akan dimulai saat kita melewati hal-hal yang membuat kita 

patah 

 

172. Percaya deh 

Mengeluh tanpa usaha itu percuma, semua akan berakhir sia-

sia 

 

173. Gengsi tidak akan membuatmu kaya 

Tapi kalau kaya, akan membuatmu bergengsi 

 

174. Nilai seseorangtrgantung dari mana dia berada, bukan dari 

mana dia berbasal 

 

175. Kuat saja tidak cukup, taoi Anda harus bisa beradaptasi 

terhadap perubahan agar bisa tetap bertahan. 

 

176. Sesusah apapun masalahnya, asal punya keinginan untuk 

berjuang maka kesulitan bisa diatasi 

 

177. Hanyakamu membutuhkan waktu lebih lama, bukan merarti 

kamu gagal 
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178. Kadang kita melihat hidup orang lebih enak, padahal 

kenyataannya hidup mereka lebih sulit hanya mereka tidak 

mengeluh 

 

179. Saat ada masalah, jangan ari siapa yang salah dan siapa yang 

benar 

Tapi coba perbaiki apa yang salah agar menjadi benar 

 

180. Tidak ada yang namanya "tidak punya waktu" 

Semua hanya masalah prioritas saja 

 

181. Tidak ada orang yang berhasil tanpa melewati proses dan 

bantuan orang lain 

 

182. Kurangi baperan, perbanyak berperan 

 

183. Hidup ini singkat, jangan gunakan waktumu untuk menyesali 

kegagalan 

Tapi gunakan untuk memperbaiki masa depan 

 

184. Orang hebat itu mampu membedakan mana kebutuhan dan 

mana keinginan 

 

185. Bismilah 

Semoga usaha dan ikhtiar kita bisa membiayai impian-impian 

kita bukan hanya kebutuhan bulanan saja 

 

186. Jangan sedih 

Kadang Allah menggagalkan rencana kita untuk mendapatkan 

hal yang lebih baik lagi 
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187. Tak perlu mengeluh dengan kehidupan yang Allah berikan 

Karena yang punya harta belum tentu bahagia dari yang 

sederhana 

 

188. Nikmatmu tidak akan pernah hilang selama membiasakan 

rasa syukur 

 

189. Jangan takut karena berjalan lambat 

Tapi takutlah jika hanya berdiri diam 

 

190. Mereka yang TAKUT AMBIL RESIKO, akan tertinggal oleh 

mereka yang PINTAR mengambil kesempatan. 

 

191. Orang yang jarang mengeluh, rezekinya penuh 

 

192. Tidak masalah seberapa sulit keadaanmu saat ini, 

Kamu masih didepan mereka yangtidak berani mengambil 

resiko 

 

193. Gakpapa dibilang sibuk cari duit melulu, yang penting kalau 

mau beli sesuatu gak perlu cari pinjaman sana-sini 

 

194. Kesuksesan bukan bakat maupun keturunan 

Dia terlahir dan target dan usaha yang dilakukan terus-

menerus 

 

195. Bangun impiannmu sendiri atau oarang lain akan 

mempekerjakanmu untuk membangun impian mereka 
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196. Jangan pernah remehkan jualan orang 

Karena belum tentu penghasilanmu lebih besar dari mereka 

Dan sedekahmu lebih besar dari mereka 

 

197. Lari dari masalah hanya akan menjauhkanmu dari solusi 

 

198. Tidak masalah orang lain memandang remeh dirimu 

Asal dirimu tidak melakukannya 

 

199. Ada 2 pilihan di pagi hari 

Kembali tidur untuk melanjutkan mimpimu 

Atau bangun untuk mewujudkan mimpimu 

 

200. Jangan pernah menyerah dengan apapun yang kamu inginkan 

Karena lebih baik susah sekarang daripada menyesal 

dibelakang 

 

201. Berbahagialah dengan banyak cara asal jangan 

menghancurkan kebahagiaan orang lain 

 

202. Miskin atau kaya itu kondisi sementara 

Tapi sederhana adalah pilihan hidup 

 

203. Masa lalu seseorang tidak mencerminkan masa depannya. 

Buruk dimasa lalu belum tentu buruk dimasa depan 

 

204. Orang yang menasehati orang lain bukan karena dia lebih 

baik, tapi karena dia pernah mengalami hal yang sama 

 

205. Jangan biarkan malas menunda kesuksesan Anda 
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206. Orang lain bisa menghinamu 

Orang lain bisa merendahkanmu 

Tapi ingat masih ada orang tua yang mendukung dan 

mendoakanmu 

 

207. Jangan habiskan waktumu untuk menyesali apa yang sudah 

berlalu 

Ingat, lebih baik kehilangan masalalu daripada kehilangan 

masa depan 

 

208. Kegagalan disebabkan oleh 2 hal, yaitu 

Orang yang berfikir tapi tidak pernah bertindak 

Dan orang yang bertindak tapi tidak pernah berfikir 

 

209. Bukan jumlah uang yang menjadikanmu kaya 

Tapi cara menggunakannya 

 

210. Kesuksesan mungkin tampak seperti jalan yang lambat, tapi 

menyerah tidak akan mempercepatnya 

 

211. Jika semua orang berusaha menjatuhkanmu saat ini 

Ingatlah, hanya pohon yang tidak berbuah yang tidak 

dilempari batu 

 

212. Tubuhmu mungkin menginginkan untuk lebih banyak 

beristirahat  

Namun dompetmu ingin kamu punya lebih banyak uang 

 

213. Jangan rendahkan dirimu untuk mendapatkan sesuatu tapi 

rendahkanlah hatimu untuk memberikan sesuatu 
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214. Jika tidak memulai maka tidak akan pernah sampai ke tujuan 

 

215. Jangan meminta hidup yang lebih mudah 

Tapi mintalah agar kamu bisa lebih kuat dari kesulitan 

hidupmu 

 

216. Salah satu hal yang sia-sia adalah memikirkan sesuatu secara 

berlebihan 

 

217. Ketika malas diusia muda maka bersiaplah SUSAH DI USIA 

TUA 

 

218. Mengetahui saja belum cukup, kita harus mempraktekannya 

Menginginkan saja tidak cukup, kita harus melakukannya 

 

219. Berjanjilah, seberat apapun nanti rintangannya 

Jangan pernah menyerah dengan impianmu 

 

220. Yakinlah bahwa setiap perbuatan akan kembali kepada kita 

Oleh karena itu fokuslah berfikir baik, dan berkata baik. 

 

221. Kamu harus mempu menunda kesenangan jangka pendek 

demi menikmati keuntungan yang lebih besar untuk jangka 

panjang. 

 

222. Jika kamu mencoba dan gagal, SELAMAT! 

Karena banyak orang yang tidak berani mencoba 
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223. Jangan pernah menyesal berbuat baik kepada orang yang 

salah. 

Karena tingkah lakumu menunjukkan siapa dirimu, dan 

tingkah laku mereka menunjukkan siapa mereka. 

 

224. Hidup ini terus berputar 

Kadang diatas, kadang dibawah. 

Cara menjalaninya adalah menikmati saat kondisi baik dan 

belajar saat kondisi buruk 

 

225. Saat kita tidak bisa merubah sesuatu 

Itu artinya kita harus mengubah diri kita sendiri 

 

226. Jangan pernah berhenti melakukan yang terbaik, hanya 

karena tidak ada yang memberi pujian. 

 

227. Orang sukses paham tentang proses 

Orang gagal lebih banyak protes 

 

228. Sebelum membenci seseorang karena satu kesalahanya 

Coba ingat-ingat terlebih dahulu kebaikannya 

 

229. Stop mengeluh tentang hari kemarin. 

Hari ini adalah kesempatan baru untuk menciptakan hari esok 

yang lebih baik. 

 

230. Mengeluarkan uang karena gengsi adalah cara tercepat untuk 

membuat Anda bangkrut. 

 

231. Tujuan tanpa adanya rencana tindakan, itu seperti mimpi di 

siang bolong. 
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232. Jika kamu terus membuat alasan maka lupakan impian sukses 

Jika kamu ingin sukses maka stop membuat alasan 

 

233. Kamu tidak harus hebat saat memulai 

Tapi kamu akan menjadi hebat setelah memulai 

 

234. Menyesali nasib tidak akan mengubah keadaan tapi hanya 

menghabiskan waktu dan energi 

 

235. Jika kamu tidak berani mengambil resiko, jangan jadi 

pengusaha. 

 

236. Percayalah saat 1 pintu tertutup, Allah akan bukakan pintu 

rezeki yang lain. 

 

237. Jangan takut saat kamu hanya bisa membuat kemajuan yang 

lambat. 

Tapi takutlah ketika kamu hanya bisa diam. 

  

238. Jangan menunggu. 

Hidup berjalan lebih cepat daripada yang kamu pikirkan 

 

239. Masa depanmu ditentukan oleh pilihan yang kamu lakukan 

hari ini 

 

240. hal yang menyebabkan kita tidak bahagia 

hidup dimasa lalu dan membandingkan diri dengan orang lain 

 

241. Kamu tidak harus hebat saat memulai sesuatu 

Tapi kamu akan menjadi lebih hebat setelah memulai 
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242. Hari ini adalah kesempatan terbaik untuk merubah hidup 

 

243. Pemenang bukan mereka yang tidak pernah gagal tapi 

mereka yang tidak pernah menyerah. 

 

244. Cobaan itu memang banyak, kalau sedikit namanya cobain 

 

245. Jangan pernah berhenti mengejar impianmu, meskipun kamu 

punya semua alasan untuk menyerah. 

 

246. Hidup tidak akan berubah jika kamu tidak merubahnya 

Jangan ragu untuk melakukan perubahan jika itu untuk 

kebaikkan 

 

247. Percayalah bahwa kamu bisa 

Dan kamu sudah ada di setengah jalan 

 

248. Saya lebih merasa bahagia, setelah berhenti berharap pada 

orang lain. 

 

249. Ketakutan adalah reaksi. 

Sedangkan keberanian adalah keputusan. 

 

250. Jangan berfikir keterbatasan menjadi penghalang untuk maju 

dan berkembang. 

 

251. Sandal bisa tertukar, tapi kalau rezeki tidak bisa. 

 

252. Lebih baik mencoba dan gagal daripada tidak berani mencoba 

sama sekali. 
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253. Sekali kamu menyerah, itu akan menjadi kebiasaan. 

 

254. Kita akan mendapatkan apa yang kita usahakan dan kerjakan. 

Bukan yang kita hanya inginkan. 

 

255. Kita hanya punya 2 pilihan 

Lakukan sekarang atau menyesal nanti. 

 

256. Mimpi tanpa tindakan, bisa jadi mimpi buruk. 

 

257. Kita tidak pernah tau hasil dari usaha kita, tetapi jika kita tidak 

melakukan apapun maka pasti tidak akan ada hasilnya. 

 

258. Musuh terbesar bukanlah orang lain 

Tapi kebiasaan menunda, malas-malasan dan tidak disiplin 

 

259. Rata-rata orang takut mengambil resiko 

Padahal resiko terbesar adalah saat gak ambil resiko sama 

sekali 

 

260. Takut adalah respon 

Tapi berani adalah keputusan 

 

261. Sandal bisa tertukar 

Tapi rezeki tidak 

 

262. Kadang Allah takdirkan kita salah melangkah 

Agar suatu hari nanti tiba di tempat yang tepat 

 

263. Kita tidak akan pernah belajar apa-apa jika selalu merasa 

benar 
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264. Selesaikan apa yang sudah kamu mulai 

 

265. Kalau kita terlalu menghawatirkan kesalahan yang mungkin 

terjadi  

 

266. Jangan biarkan impianmu hanya menjadi mimpi 

 

267. Jika kamu lelah, istirahatlah 

Tapi jangan menyerah 

 

268. Nikmatilah setiap rezeki yang Allah berikan 

Karena gak semua orang bisa mendapatkannya 

 

269. Perubahan kecil yang dilakukan konsisten, akan menghasilkan 

perubahan yang besar. 

 

270. Tetap fokus dan terus berjuang 

Karena banyak yang harus diselesaikan dan dikerjakan 

 

271. Jika semua orang menyerah saat ketemu dengan kesulitan, 

maka tidak ada orang sukses sampai saat ini 

 

272. Imppianmu tidak akan pernah berhasil, sampai kamu yang 

mewujudkannya 

 

273. Sendiri akan lebih cepat 

Tapi bersama-sama akan lebih besar pencapaiannya 

 

274. Kadang kita menang 

Kadang kita juga perlu belajar 
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275. Jangan berhenti belajar  

Karena hidup tidak pernah berhenti memberikan pelajaran 

 

276. Pemenang tidak pernah berhenti, 

Dan yang berhenti tidak pernah menang 

 

277. Penyesalan memang selalu diakhir 

Kalau didepan namanya pendaftaran 

 

278. Mau berubah tapi gak mau action? 

MIMPI 

 

279. Kesuksesanmu itu bukan karena bakatmu atau kehebatanmu 

tapi karena rezeki Allah. 

Keberhasilanmu itu bukan karena kecerdasanmu tapi karena 

petunjuk Allah. 

 

280. Ada 2 tipe orang saat terkena masalah. 

Pertama diam dan menyesal 

Kedua, melanjutkan hidup dan melepas keterpurukan 

 

281. Jangan mau jadi bangkrut, hanya karena ingin terlihat kaya 

 

282. Orang sukses punya 1.000 cara 

Orang gagal punya 1.00 alasan 

 

283. Kurangi mengeluhnya, 

Perbesar usahanya 

Persering bersyukurnya 

InsyaAllah semakin dekat dengan kesuksesan 
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284. Jangan berharap orang lain akan mebantu 

Tapi kamu sendirilah yang bisa membantu dirimu sendiri 

 

285. Ini hanyalah sebuah perjalanan panjang 

Jangan mikir endingnya 

Tapi nikmati prosesnya 

 

286. Jangan hanya kerja keras, tapi kerja cerdas 

Orang lain tidak peduli dengan prosemu, mereka hanya 

peduli dengan pencapaianmu 

 

287. Jangan mengeluh 

Lebih baik capek karena banyak kerjaan, daripada capek dan 

stress karena gak ada kerjaan 

 

288. Ingat pesan ini, 

Saat kamu bisa marah, tapi kamu lebih memilih untuk 

mengalah 

Saat itulah Allah akan mempermudah urusanmu 

 

289. Jangan buang waktumu untuk meminta bantuan orang lain 

Sementara dirimu sendiri bisa menyelesaikannya 

 

290. Saat ingin menyerah, coba ingat kembali wajah orang tua 

 

291. Alasan kenapa orang banyak terjatuh adalah karena mereka 

terlalu mendengarkan perkataan orang lain 

 

292. Silahkan kejar apa yang kamu inginkan 

Tapi ingat, jangan sampai kehilangan apa yang seharusnya 

kamu jaga 
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293. Caramu membayar hutang adalah cerminan bagaimana 

rezekimu datang. 

Mempersulit hutang maka rezekimu juga akan sulit datang 

 

294. Saat aku melibatkan Allah dalam semua rencana 

Aku percaya tidak ada yang tidak mungkin 

 

295. Tidak ada yang bisa memotivasimu, kecuali dirimu sendiri 

 

296. Jika masih menghawatirkan rezeki untuk esok har maka 

keimanan dalam hati perlu diperbarui 

 

297. Saat kamu sedang malas-malasan 

Ingatlah ribuan orang sedang berusaha mengkalahkanmu 

 

298. Seorang master, dulunya juga seorang pemula 

 

299. Waktu itu gratis tapi berharga 

Begitu hilang maka dia tidak akan pernah kembali lagi 

 

300. Jangan takut memulai setelah gagal 

Karena kita mulai bukan mulai dari nol tapi mulai dari 

seseorang yang sudah berpengalaman 

 

 


