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Saya hadiahkan buku ini kepada

_____________________________________
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Buat Graceana, ”I love you more
than anything in this world.”
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Ucapkan terima kasih kepada diri Anda:
“Karena sudah menyediakan waktu untuk membaca buku ini.”
(Sebagai penulis, saya sangat menghargai waktu yang
Anda sediakan ini.)
Saya ingin mengucapkan selamat:
"Karena Anda telah berada dalam kelompok 1% orang
tercerdas di Indonesia, Anda belajar dan bertumbuh."
Saya ingin mengucapkan terima kasih:
“Karena Anda telah mereferensikan buku ini kepada semua
keluarga dan kenalan Anda. Semoga kebaikan hati Anda ini
membuat hidup Anda lebih bahagia. Terima kasih.”
Buku ini penulis buat khusus untuk Anda yang cerdas.
Semoga buku ini mempercepat keinginan Anda untuk
menjadi diri Anda yang terbaik.
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BAGIAN 1 “Hambatan Menulis Produktif”
-(a)MITOS
#1 PENULIS BUNTU /TANPA IDE
Ini adalah tipe penulis yang aneh. Mau nulis kok tidak
punya ide? Hehehe. Mana ada penulis seperti ini. Wah,
jangan-jangan

yang

menulis

buku

ini,

sering

mengalaminya?
Pernahkan Anda mengalami kejadian seperti ini:
Anda sangat bersemangat untuk menulis.
Menulis beberapa kata, lalu menjadi sebuah kalimat.
Beberapa kalimat lagi, kemudian Anda mulai perlahan
menuliskannya. Akhirnya, berhenti. Anda tidak punya
pilihan kata lagi untuk ditulis.
Bila Anda pernah mengalami kejadian seperti
ini, Anda tidak sendirian. Banyak penulis pemula
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mengalami kejadian seperti ini. Termasuk yang menulis
buku ini. Hehehe (lagi curhat nih). Ok, kita lanjutkan.
Kalau, hanya sekali dua kali kejadian ini terjadi,
tidaklah jadi soal. Tapi, apa yang perlu Anda lakukan
jika kejadian seperti ini terjadi lebih dari dua kali?
Jika kebuntuan ini telah menjadi kendala bagi
produktifitas Anda. Anda beruntung, kejadian ini tidak
akan terulang kembali.
“Jika dan hanya jika Anda melakukan apa yang di
inspirasikan dibawah ini.”
Pertama, picu kembali aliran ide yang ada.
Dengan menuliskan beberapa kata yang terlintas dalam
pikiran Anda. Tidak peduli kata yang sama. Apa pun
kata yang terlintas dalam pikiran Anda, untuk kebaikan
Anda, tulislah segera.
“Bagus, kalau Anda telah melakukannya.”
Fakta yang sebenarnya adalah yang namanya
buntu ide itu tidak ada, yang ada Anda malas berpikir.
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Anda memilih untuk tidak berpikir sama sekali. Atau
terlalu banyak yang Anda pikirkan, sehingga tak satu
pun kata yang bisa Anda tulis.
Aliran pikiran butuh pemicu (trigger), ibarat
pemantik api butuh batu api dan gas nya. Atau korek
api kayu butuh kertas belerangnya. Jika tidak api tidak
akan pernah ada.
Kata-kata yang muncul dalam benak Anda pun
sama cara kerjanya. Butuh dipicu untuk keluar. Butuh,
kegiatan teknis, entah itu mencorat-coret bila Anda
menggunakan ballpoint atau pinsil. Atau pun ketikan
keyboard komputer pribadi atau laptop Anda.
“Keasyikan inilah akhirnya mempermudah keluarnya katakata dari dalam pikiran Anda.”
Nah, ketika kata-kata ini mulai keluar. Jangan
tunda lagi, tulislah dengan secepat mungkin, secepat
kecepatan menulis tangan Anda atau ketikan tangan
Anda pada keyboard. Tulis saja, hiraukan yang lain.
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TENTANG PENULIS

Rizal Yulius Bili Bani

(Buku ke-5)

Dilahirkan di Kupang, 3 Juli 1986. Adalah anak
pertama dari 4 bersaudara keluarga Bani. Menjadi seorang
penulis produktif adalah salah satu impian terbesarnya.
I am VIGOUR (Veggie violinist, Immortal writer, Great
golfer, Omnipotent inventor, Unique talent coach, Richest man)
Zenith adalah MISI hidupnya.
Saat ini berdomisili di Atambua, dan sedang
mengasah bakat mengajarnya sebagai Mentor English Camp,
dan Mastermind Penulis di SALT Atambua.
Informasi terkini: LIKE fanpage fb.me/rizalybbani
Dif-tor heh smusma.
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