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Dengan kondisi badan yang kurang sehat sayapun tetap semangat untuk mengikutinya karena sadar akan pentingnya m
master of training pun datang memberikan sedikit masukan dan beberapa prihal pembuka materi kepada
para peserta dan satu hal yang saya tak bisa lupa dari perkataan beliau mot ialah u201cselesaikan dulu
persoalan diri sendiri baru orang lainu201d dengan terheran heran mendengar perkataan itu ketika saya mau
betanya apa maksud dari perkataan itu tiba tiba sebelum saya bertanya beliau kemudian menjelaskan
maksud perkataan itu bahwa kata beliauu201d jangan berharap kita mampu menyelesaikan persoalan
persoalan orang lain bahkan persolan bangsa ini yang begitu karut marut kalau persoalan sendiripun kita tak
mampu untuk menyelesaikanya
Dan kemudian beliau memberikan analogi dari perkataan beliau tersebut contohnya ketika kita mempunyai
masalah dengan pacar kita yang belum selesai kemudian kita mencoba menyelesaikan urusan orang lain
atau di organisasi kita yang ada bukan kita mampu menyelesaikannya tetapi kita malah membuat masalah
baru dikehidupan orang lain atau di organisasi kita sebab ketika kita mencoba untuk menyelesaikan
persoalan orang lain atau organisasi kita maka kita tidak akan maksimal menjalankannya karena kita selalu
terbayang dengan persoalan pribadi kita yang belum selesai

Back to Top

[DOWNLOAD Now] Pru00e1cticas De Herencia De Tierras Agru00edcolas Las [Free Sign Up] at
COASTESTATE.XYZ
Download eBooks Pru00e1cticas De Herencia De Tierras Agru00edcolas Las Free Download COASTESTATE.XYZ Any Format, because we can easily get too much info
online from the resources.
Dengan senyuman dia menjawab u201cudah kita cari aja sampai ketemu u201d dengan semangat sayapun mau dan kami langsung jalan keluar dengan jalan kaki
setelah cukup jauh menyusuri jalan yang sepi dan kaki ini sudah mulai lelah ternyata tak jauh dari lampu merah terdapat warung kelontongan yang terlihat masih buka
kemudian kamipun meghampirinya ketika itu sang peilik warung sedang asik tidur dengan nada sopan sayapun berkata u201dpak pak bisa buat mie rebus u201d
dengan nada ngantuk dia menjawab u201cia bisa berapa buatnya u201d dan sayapun menjawabanya u201cdua pak u201d dengan keadaan yang masih ngantuk si
bapak itupun membuatkan mie rebus untuk kami
Tak berapa lama mie rebuspun datang menghamapiri kami dengan rasa senang dan bahagia walaupun hanya mie rebus kamipun langsung menyantapnya dengan
nikmat sangking nikmatnya sampai sampai tak terasa adzan subuh berkumandang medengar adzan subuh tersebut kamipun langsung bergegas mempercepat proses
makan kami dan pergi kembali menuju tempat acara tersebut untuk solat dan istirahat sesampianya kami di sana tempat acara sayapun mengajak bang adha untuk
beristirahat di kamar tetapi beliau menolak karena beliau masih ada kerjaan setelah mendengar itu semua sayapun tak memaksanya dan langsung menuju ke kamar
untuk istirahat
Setelah sampai di kamar sayapun langsung istirahat untuk menyiapkan kondisi tubuh supaya kuat mengikuti saat materi berlangsung tetapi waktu istirahat yang saya
pakai itu kurang dari dua jam sehingga sewaktu bangun badan saya terasa demam dan lemas tetapi karena keinginan yang bulat dan semangat yang tinggi sayapun
memaksakan untuk tetap mengikuti materi dengan dorongan obat penurun panas dan dengan dibarengi minum vitamin sayapun bergegas menuju aula untuk
mengikuti materi tersebut
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