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Hari ketiga

Membebaskan angan.

Aku mulai merasakan manfaatnya menuliskan free writing ini. Seopalah olah 

energi ku menjadi berlipat ;lipat walaupun tidak ada ide yang sebenarnya sedang 

mengalir dalam pikiranku, karena sesungguhnya ide imnilah yang ide tak di sangka-

sangaka sesungguhnya ide yang telah lama hidup dalam pikiranku. Sekarang semua 

yang keluar dari kepalaku ini akan menjadi sebuah peta bagaimana isi kepalaku selama 

ini. Perlahan-lahan lapisan otak ini akan terbuka. Aku yakin

Yangpertama saya rasakan dari menulis bebas adalah aku sudah bisa munagkan 

segala belum semuanya sebenarnya tetapi mulai menemukan bentuik untuk membuat 

sebuah tulisan yang spontan. Meskipun free writing yang gak nyambung tetapi mulai 

memiliki bentuk karena nyambung. Aku menuliskannya di buku harian. Bukan di 

laptop ini.

Pada akhirnya aku akan terus menuliskan nya ferr writing ini. Padahal tadi 

sebenarnya aku sedang p[engen membaca namun malah karena takut nanti aku tidak 

sempat menulis sepuluh menit jadilah sekarang aku menulikan nya 10 menit perh ari 

itu.

Beberapa memang tidak nyambung ya.

Aku suka saja menul seperti ini. Oh ya tadi ketika aku membac lanj8tan dari free 

wirting akyu membaca dan memnemukan penytingnya mengikat makna, yaitu ketika 

membaca tak ursah buru buru, seperti ngemil saja katanya, membaca sedikit sambil 

berpikir lalu pikiran itulah yang di ikat dengan cara menuliskannya. Peribahasa dari 

imam ali dan imam syafii cukup membantu juga.;

Aku suka ide mengikat makna ini, tapi apakah mungkin aku kan terus 

melakukannya setiap hari sepert iitu. Aku kan mencobanya. Suatu kali nanti mungkin 

akan masuk ke perpustakaan sekolah melihat bagaimana kondisi perpustakaan itu dan 

apa yang bisa saya lakuakan disana, apa yang bisa saya dapatkan disna barangkali 

suasan yang berbdea barangkali hal-kjhal yang baru.

Sekarang aku ingin menya,mpaiakan tadi yang aku baca dri free wtriting yaitu 

pentingnya untuk membaca dengan keras., yaitu untuk memperbaiki kemampuan 

berkomunikasi bagi orang dewasa dan menumbuhkan miunat baca pada anak-anak. 



Hari ketiga - 09/07/19 21:05 / 2

Anak -anak bisa mulai di ajarkan membaca dengan cara kita sendiri menceritakan 

kepada mereka dengan membaca keras, kemudian mereka anak-anak di susruh 

membaca keras ketika sudah saatnya membaca maka ketrampilan berkomiunikASI 

MEREKA akan meningkat dan kecenderungan untuk menyukai buku pun meningkat 

itu yang di katakan oleh pak hernowo dalam bukunya free writing.

Sekarang aku ingin menceritakan pengalamanku mengikat makna yaitu aku 

sudah menuliskan dalam 3 lembar kertas buku semua tentang mengikat makna dari 

buku free writing itu sendiri,.

Aku sudah mampu menjalinkan kesenangan membaca apa yang kudapat dari 

membaca bisa aku tuangkan lagi kedalam tulisan. Mungkin nanti bisa digunakan untuk 

mengisi blog. Nah kegiatan menulis seprti yang sedang aku lakukan ini kan sedang 

menceritakan proses menulis cepat dan mengikat mankana matau seperti kemarin 

masih membuang sampah-sampah yang tidak berguna.

Akjaib banget kan sekarang. Bukan kah kamu sendiri meraksan sekarang ndi? 

Bagaimana membaca bisa membuatmu mengelkuarkan akata-kata. Kamu 

mengeluarkan kata-kata yang sangat dipengaruhi oleh buku free writing. Mungkin 

sekarang kamu hrus mulai banyak membaca lagi yang berkaitan dengan imajnisani 

atau dunia imajinasi yang hendak ingin kamu bangumn.

Sudah selesai sepuluh menitnya.


