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Tulis, Setiap Hari,
Sepanjang Hidup Anda

Nikmati kumpulan dorongan menulis sepanjang tahun ini
untuk memikat Anda menulis setiap hari. Kami membuatnya
untuk Anda, dengan cinta.
Periksa The Daily Post untuk inspirasi menulis, tips, dan
teknik

menjadikan

blogging

sebagai

kebiasaan,

dan

cara mempertahankan pemirsa Anda dan meningkatkan lalulintas

Anda.

Anda

bahkan

dapat

memperoleh

dukungan moral yang bersahabat dari komunitas blogging.
– Tim Penyunting, WordPress.com
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1
Januari

1 JANUARI

Dentuman Tengah Malam
Anda sedang berada di mana saat malam pergantian 2013 ke
2014? Itukah tempat yang Anda inginkan?
2 JANUARI

Resolusi Berjalan
Pernahkah Anda membuat Resolusi Tahun Baru yang Anda
jaga?
3 JANUARI

Laksanakan
Apakah poin ke-11 dalam daftar impian Anda?
4 JANUARI

Kutip saya
3
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Punya kutipan favorit yang selalu Anda ingat? Apakah itu,
dan mengapa itu menggelorakan Anda?
5 JANUARI

Panggil Aku Ismail
Ambil kalimat pertama dari buku favorit Anda dan jadikan itu
sebagai kalimat pertama pos Anda.
6 JANUARI

Favorit saya
Waktu seperti apa yang sebagian besar Anda habiskan saat
terpisah dari orang kesayangan Anda? Ceritakan kepada
kami.
7 JANUARI

Tak Berdaya
Ketidakberdayaan: perasaan muram, suram karena merasa
tidak berdaya. Kapan terakhir Anda merasa seperti itu –- dan
apa yang Anda lakukan untuk mengatasinya?
8 JANUARI

Kesayangan guru
Ceritakan seorang guru yang memiliki dampak besar bagi
hidup Anda, baik atau buruk. Apakah hidup Anda berbeda
hari ini karena dia?
9 JANUARI

1984

4
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Anda terkunci dalam ruangan dan benar-benar ketakutan.
Gambarkan situasi dalam ruangan tersebut.
10 JANUARI

32 rasa
Vanila, cokelat, atau ada yang lain?
11 JANUARI

Ini hidup Anda
Jika Anda mampu membaca buku berisi semua yang telah
terjadi dan yang akan terjadi dalam hidup Anda, apakah Anda
mau? Jika memilih membacanya, Anda harus membacanya
dari awal sampai akhir.
12 JANUARI

Cari teman
Lari ke luar. Ambil gambar benda pertama yang Anda lihat.
Lari ke dalam. Ambil gambar benda kedua yang Anda lihat.
Tuliskan

hubungan

antara

dua

benda,

orang,

atau

pemandangan acak tersebut.
13 JANUARI

Mulai dari awal
Jelajahi ruang yang Anda masuki seakan-akan baru melihat
pertama kalinya. Anggap saja Anda tidak tahu apa pun. Apa
yang Anda lihat? Siapa yang ada di sana?
14 JANUARI

Setara berita utama surat kabar

5

Tim Penyunting, WordPress.com

Arahkan ke sumber berita online favorit Anda. Pilih satu
artikel dengan judul yang memikat Anda. Sekarang, tulis
cerita pendek berdasarkan artikel itu.
15 JANUARI

Tata kesantunan
“Jangan pernah membahas agama atau politik dengan orang
yang tidak begitu Anda kenal.”Setuju atau tidak?
16 JANUARI

Tonjolkan bakat Anda
Kebanyakan kita lebih suka menyembunyikan kelebihan kita,
dan bukan sebaliknya. Ceritakan tentang keunggulan
diri Anda.
17 JANUARI

Saat gawat
Lakukan evaluasi secara jujur saat Anda menanggapi situasi
gawat. Anda senang dengan reaksi yang Anda tunjukkan?
18 JANUARI

Asosiasi bebas
Tuliskan kata pertama yang muncul di pikiran saat kami
bilang . . . rumah. . . tanah. . . hujan. Gunakan kata tersebut
sebagai judul pos Anda.
19 JANUARI

Praktik langsung

6
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Uraikan usaha terakhir Anda dalam mempelajari sesuatu yang
tak mudah bagi Anda.
20 JANUARI

Melanggar hukum
Pikirkan terakhir kali Anda melanggar aturan (kasus besar,
bukan sekadar mencopot hiasan bantal Anda). Apakah Anda
terhinakan, atau malah menjadi yang
terbaik?
21 JANUARI

Usia enam belas yang indah
Saat berusia 16 tahun, apa yang Anda pikirkan akan seperti
apa hidup Anda? Apakah sekarang terbukti? Apakah itu
bagus?
22 JANUARI

Saya mendapatkan keahlian
Jika Anda diberi kesempatan menjadi master keahlian
tertentu di dunia, keahlian apa yang Anda pilih?
23 JANUARI

Kapal karam
Baca kisah Richard Parker dan Tom Dudley. Apakah
tindakan Dudley dapat dibela? Apa yang akan Anda lakukan?
24 JANUARI

Bersedia, siap, mulai

7
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Atur timer selama sepuluh menit. Buka pos baru. Aktifkan
timer, dan mulai menulis. Saat timer bunyi, terbitkan.
25 JANUARI

Berkabung
Tuliskan eulogi Anda sendiri.
26 JANUARI

Musik
Peran apa yang dimainkan musik dalam hidup Anda?
27 JANUARI

Terbaik
Kebanyakan kita sering mendengar ungkapan, “Itu adalah
hal yang terbaik!” Apa yang menurut Anda merupakan hal
terbaik?
28 JANUARI

Kidung taman bermain
Sebuah tempat dari masa lalu atau masa kecil Anda, yang lekat
dengan Anda, telah dihancurkan. Tuliskan sebuah kenangan.
29 JANUARI

Melalui jendela
Pergi ke jendela terdekat. Lihat keluar selama semenit.
Tuliskan yang Anda lihat.
30 JANUARI

Rumah terbakar

8
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Rumah Anda terbakar. Ambil lima barang (anggaplah semua
orang dan piaraan selamat). Mana yang Anda ambil?
31 JANUARI

Terbakar
Ingatkah kemarin, saat rumah Anda terbakar dan Anda harus
menyelamatkan lima benda? Itu artinya Anda meninggalkan
banyak benda lainnya. Benda apa saja yang Anda harap
bisa dibawa, namun harus meninggalkannya?

9

2
Februari

1 FEBRUARI

Flangiprop!
Temukan definisi untuk kata “flangiprop,” lalu gunakan kata
itu dalam pos.
2 FEBRUARI

Berpikir global, bertindak lokal
“Berpikir global, bertindak lokal.” Tuliskan pos yang
menghubungkan isu global dengan isu personal.
3 FEBRUARI

Ruang menulis
Sesosok jin telah mengabulkan keinginan Anda untuk
membangun ruang sempurna untuk membaca dan menulis.
Seperti apa itu?

10
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4 FEBRUARI

Be-Be-Be-Be-Berubah
Anda perlu melakukan perubahan besar dalam hidup Anda.
Anda melakukannya sekali jalan, langsung berubah, atau
bertahap?
5 FEBRUARI

Telepon saya, mungkin
Jelaskan hubungan Anda dengan telepon Anda. Apakah itu
nafas

Anda,

gangguan

menyebalkan,

atau di

antara

keduanya?
6 FEBRUARI

Pilih petualangan Anda
Tuliskan kisah atau pos dengan open ending, dan biarkan
pembaca membuat kesimpulannya sendiri.
7 FEBRUARI

Hak atas kesehatan
Apakah akses perawatan kesehatan

harus

disediakan

pemerintah, atau lebih baik diserahkan kepada swasta?
Adakah kelemahan dari pilihan Anda?
8 FEBRUARI

Nasib berubah-ubah
Reinkarnasi: Anda percaya itu?
9 FEBRUARI

Masa kecil berulang
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Tentu saja, Anda sekarang sudah mapan, tapi adakah sesuatu
yang Anda harapkan berbeda di masa kecil Anda? Jika punya
anak kecil, adakah yang Anda ingin berbeda untuk mereka?
10 FEBRUARI

Pelajaran penting
Anda harus belajar
membacanya,

keahlian baru.
melihat

Anda

lebih

orang

suka
lain

melakukannya, mendengarkan orang lain menjelaskannya,
atau mencoba sendiri?
11 FEBRUARI

Wow!
Apa pengalaman paling ganjil yang pernah Anda alami?
12 FEBRUARI

Semua tentang Anda
Jelaskan alasan Anda memilih judul blog Anda dan apa
artinya bagi Anda.
13 FEBRUARI

Bisa, harus, mau
Ceritakan sesuatu yang Anda tahu harus dilakukan . . . namun
nyatanya tidak.
14 FEBRUARI

Panah asmara
Hari Ini Hari Kasih Sayang, jadi tuliskan puisi bagi seseorang
atau sesuatu yang Anda cintai. Poin bonus untuk puisi!
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15 FEBRUARI

Bangga
Kapan terakhir seseorang bilang betapa bangganya mereka
dengan Anda?
16 FEBRUARI

Jam dinding
Tuliskan apa pun yang Anda suka. Di dalam pos Anda,
sertakan kalimat, “terdengar pintu mobil dibanting, lalu
segera kulihat jam dinding.”
17 FEBRUARI

Mentor
Pernah punya mentor? Apa pelajaran terhebat yang Anda
pelajari darinya?
18 FEBRUARI

Di atas normal
Banyak dari kita menganggap hidup normal membosankan,
sementara yang lain hidupnya luar biasa. Mundur sejenak,
dan

lihatlah

hidup

Anda

sebagai

pengamat

luar.

Kini, ceritakan pada kami sedikitnya enam hal unik,
menggelora, atau aneh tentang diri Anda.
19 FEBRUARI

Mimpi buruk
Gambarkan
mimpi

buruk

terakhir

yang

Anda

alami. Menurut Anda, apa artinya mimpi itu?
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20 FEBRUARI

Sebidang tanah
Anda diberi sebidang tanah dan memiliki uang untuk
melakukan semau Anda. Apa rencana Anda?
21 FEBRUARI

Batalkan
Jika Anda dapat membatalkan penemuan sesuatu, apa itu?
Diskusikan alasannya, potensi efek tak langsungnya, atau
kemungkinan alternatifnya.
22 FEBRUARI

Sajian kedua
Jelaskan sajian paling memuaskan yang pernah Anda nikmati,
yang rasanya membahana.
23 FEBRUARI

B+
Tuliskan yang Anda lakukan akhir pekan kemarin, seolaholah Anda adalah kritikus musik yang mengulas album baru.
24 FEBRUARI

Uang gobang
Telusuri sofa Anda, dompet Anda, atau lantai mobil Anda
dan lihat tahun yang dicetak di koin pertama yang Anda
temukan. Apa yang Anda lakukan di tahun itu?
25 FEBRUARI

Klise
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Klise jadi klise karena satu alasan. Ceritakan tentang terakhir
kali tentang mempertahankan yang ada itu lebih baik
daripada mengejar yang tak pasti bagi Anda.
26 FEBRUARI

Bahagia selamanya
“Dan mereka bahagia selamanya.” Pikirkan kalimat ini selama
beberapa menit. Hidup Anda selalu bahagia? Jika tidak, apa
yang dibutuhkan agar Anda bahagia?
27 FEBRUARI

Lucunya kesalahan
Hukum Murphy mengatakan, “Apa pun yang dapat berubah
kacau akan menjadi kacau.” Tuliskan tentang satu masa saat
segalanya kacau — fiksi juga boleh!
Tugas tambahan: apakah Anda selalu menyediakan buku
catatan di samping tempat tidur? Bagus. Besok pagi, tuliskan
pemikiran pertama yang terlintas saat bangun tidur, apakah itu
jelas ataupun tidak.
28 FEBRUARI

Cahaya pertama
Ingatkah kemarin, saat Anda menuliskan ide pertama yang
terlintas pagi ini? Hebat. Sekarang tuliskan satu pos tentang
itu.
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3
Maret

1 MARET

Kembali ke masa depan
Ada layanan baru ditemukan

sehingga

Anda

dapat

mengirimkan pesan kepada orang di masa depan. Apa yang
ingin Anda kirimkan, dan apa yang ingin Anda tuliskan
kepadanya?
2 MARET

Tempat
Pantai, gunung, hutan, atau tempat lain?
3 MARET

Tidak, terima kasih Apa ada satu tempat di dunia yang
tidak ingin Anda kunjungi sama sekali? Di mana itu, dan
mengapa?
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4 MARET

Dua puluh lima
Ada 26 huruf dalam alfabet, dan kita membutuhkan semua
huruf dalam alfabet. mau bukti? Pilih satu huruf dan tuliskan
pos blog tanpa huruf itu. (Serius ingin bukti? Pilih satu huruf
vokal!)
5 MARET

Perspektif
Tuliskan tentang pertentangan terakhir yang Anda alami
dengan seorang teman atau anggota keluarga — dari
perspektif mereka.
6 MARET

Semua bertumbuh
Kapan pertama kali Anda benar-benar merasa seperti
bertumbuh (jika pernah)?
7 MARET

Tujuh hari
Anda bangun besok pagi dan mendapati semua rencana Anda
dibatalkan selama tujuh hari ke depan dan $10.000 di laci
lemari. Ceritakan pada kami kisah Anda seminggu.
8 MARET

Fantasi
Peri Gigi (atau Kelinci Paskah, atau Sinterklas . . .) : fiksi
yang menyenangkan dan memikat hati, atau pembenaran
berbohong tak bermakna pada anak-anak?
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9 MARET

VIP
Siapa orang paling penting dalam hidup Anda — dan apa
jadinya hari-hari Anda tanpa mereka?
10 MARET

Daftar putar minggu ini
Ceritakan pada kami seperti apa seminggu Anda berlangsung
dengan menyatukan lima lagu dalam daftar putar yang
mewakilinya.
11 MARET

Penulis maya
Jika Anda boleh meminta satu penulis –masih hidup atau
sudah wafat – menulis biografi Anda, siapa yang Anda pilih?
12 MARET

Penghapusan
Anda memiliki pilihan menghapus satu kejadian di masa lalu,
seakan-akan belum pernah terjadi. Apa yang akan Anda
hapus dan mengapa?
13 MARET

Layar perak
Ambil kutipan dari film favorit Anda — itulah judul pos
Anda. Sekarang, tulis!
14 MARET

180 derajat
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Ceritakan pada kami saat Anda melakukan gerakan 180
(derajat)

—

mengubah

pandangan

tentang

sesuatu,

mengubah keputusan, atau bertindak dalam cara yang tidak
biasa Anda lakukan.
15 MARET

Zona nyaman
Apa yang paling membuat Anda nyaman — rutinitas dan
perencanaan, atau spontanitas spontan?
16 MARET

Tunjukkan dan ceritakan
Anda diminta melakukan presentasi selama lima menit pada
sekelompok siswa SD tentang topik pilihan Anda. Uraikan
presentasi Anda.
17 MARET

Pokok masalah
Pilih isu hangat yang sangat sering Anda bahas — misalnya
debat pernikahan sejenis, atau sekadar perselisihan Anda
dengan seorang teman. Tuliskan pos yang membela posisi
yang

kontra,

lalu

renungkan

seperti

apa

rasanya

melakukan itu.
18 MARET

Mustahil
“Mengapa, terkadang saya meyakini sebanyak enam hal
mustahil sebelum sarapan.” – the White Queen, Alice in
Wonderland.
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Apa saja enam hal mustahil yang Anda yakini? (Jika Anda
hanya mampu sebutkan satu atau dua, itu juga tak apa.)
19 MARET

Kesayangan
Anda punya piaraan dalam hidup
Anda? Jika ya, apa artinya bagi Anda? Jika tidak, mengapa
Anda memilih
tidak?
20 MARET

Penyendiri
Apakah pesta dan kerumunan orang memberi Anda energi,
atau membuat Anda terbirit-birit mencari kedamaian dan
kesendirian?
21 MARET

Cerita pengantar tidur
Apa cerita pengantar tidur Anda semasa kecil? Apakah itu
yang membentuk sosok dewasa Anda saat ini?
22 MARET

Terdampar
Anda terdampar di kota asing selama sehari tanpa uang dan
teman. Ke mana Anda pergi; apa yang Anda lakukan?
23 MARET

Selera lokal
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Tuliskan cerita tentang pengalaman khas “lokal” dari daerah
asal Anda layaknya pembuka dalam panduan wisata.
24 MARET

Kompetisi
Kegiatan, tugas, atau permainan apa yang memicu semangat
kompetisi Anda?
25 MARET

Tata tenteram
Seperti apa masyarakat ideal menurut Anda? Bagaimana
penataannya, dan bagaimana susunan kemasyarakatannya?
Nilai-nilai apa saja yang ditularkan masyarakat itu?
26 MARET

Déjà vu
Apakah Anda pernah benar-benar mengalami déjà vu, sensasi
di mana Anda sudah pernah mengalami hal yang kini sedang
Anda alami?
27 MARET

Hari penilaian
Jika Anda harus menilai buku favorit Anda dari sampulnya,
maukah Anda tetap membacanya?
28 MARET

Gembira ria nan riang
Kita menangis karena banyak sebab: Sedih, sakit, takut . .

21
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. dan senang. Kapan terakhir kali Anda mencucurkan air
mata bahagia?
29 MARET

Ruang pertukaran
Pernahkah Anda bayangkan seperti apa rasanya berganti
kelamin selama sehari? Menurut Anda akan seperti apa
jadinya hidup?
30 MARET

Lima sehari
Anda diasingkan ke pulau terpencil, dan penculik Anda
hanya memberi Anda lima makanan. Apa yang Anda pilih?
31 MARET

Pasangan aneh
Apakah rumah (atau kantor) yang berantakan membuat Anda
merasa cemas dan aneh, ataukah merapikan sesuatu yang baru
Anda lakukan sebelum teman Anda datang?

22

4
April

1 APRIL

Jejaring sosial
Apa Anda merasa seperti “mendapatkan” media sosial, Anda
menggunakannya hanya karena di situ teman dan keluarga
Anda tergabung?
2 APRIL

Benda kesayangan
Gambarkan benda yang begitu melekat dengan Anda semasa
kecil. Bagaimana dampaknya pada Anda?
3 APRIL

Kabur!
Gambarkan rencana kabur Anda yang terbaik (dan ceritakan
Anda kabur dari apa).

23
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4 APRIL

Pemindah
Ceritakan pada kami tentang sensasi — rasa, aroma, potongan
lagu — yang membawa Anda kembali ke masa kecil.
5 APRIL

Sebarkan cinta
Ceritakan pada kami seorang blogger yang mempengaruhi
perjalanan online Anda ini.
6 APRIL

Ketiga dari atas
Arahkan ke blog favorit Anda. Turun ke pos ketiga di daftar
tersebut. Kutip kalimat ketiga di pos itu, dan kembangkan
menjadi pos baru Anda sendiri.
7 APRIL

Almamater
Anda diminta berbicara di almamater SMA Anda — tentang
perjalanan hidup. (Wow.) Buat draf pidatonya.
8 APRIL

Berganti, ganti, ganti
Banyak dari kita melihat musim dingin mekar menjadi
musim semi, atau musim gugur mengeras menjadi musim
dingin. Musim apa yang paling Anda harapkan?
9 APRIL

Mundur sebentar

24
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Kembali ke pos blog yang menurut Anda bisa lebih baik lagi,
atau belum puas — sekarang, perbaiki.
10 APRIL

Ketidaksempurnaan
Ketidaksempurnaan — dalam benda-benda, orang, tempat —
menambah

karakter

pada

hidup.

Ceritakan tentang

ketidaksempurnaan yang Anda sukai.
11 APRIL

Tonjolkan
Curahkan cinta pada tiga pos blog yang sudah Anda baca
dan sukai dalam seminggu terakhir, dan katakan mengapa
ketiganya layak dibaca.
12 APRIL

Putuskan, putuskan
Seberapa besar kemungkinannya Anda membuat keputusan
penting — dengan memikirkannya masak-masak, atau
langsung putuskan begitu saja?
13 APRIL

Amal
Anda mewarisi $5 juta, dengan arahan bahwa harus Anda
sumbangkan semuanya — tapi Anda boleh memilih
sembarang organisasi yang Anda ingin menerima uang
Anda. Ke mana Anda sumbangkan uangnya?

25
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14 APRIL

Katanya
Hentikan dulu apapun yang sedang Anda kerjakan dan tanyai
orang yang posisinya paling dekat tentang apa yang mereka
lakukan (telepon seseorang kalau perlu). Tuliskan pos tentang
itu.
15 APRIL

Kepuasan sebuah daftar
Siapa yang tidak suka daftar? Jadi tuliskan sebuah daftar! Lima
potong pizza terbaik di kota Anda, sepuluh alasan disko tidak
akan pernah mati, tiga rahasia kebahagiaan — apapun itu,
buat saja daftarnya.
16 APRIL

Sejarah bahasa
Tuliskan secarik kisah fiksi yang menjelaskan kejadian yang
memunculkan frasa, “pukulan ke-100 batu akan hancur.”
17 APRIL

Pertanyaan sejuta dolar
Mengapa Anda membuat blog?
18 APRIL

Penelepon gelap
Anda menerima telepon dari orang yang tak dikenal. Siapa
dia, dan obrolannya tentang apa? Ayo!

26
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19 APRIL

Jumat Keramat
Jika Anda bisa menjadi orang lain dalam sehari, mau jadi
siapa, dan mengapa? Kalau itu terlihat terlalu mudah, coba
yang ini: Siapa yang Anda ingin habiskan
hari menjadi diri Anda dan hikmah apa yang Anda harapkan
mereka petik dari pengalaman itu?
20 APRIL

Dunia ganjil
Dalam semesta DC comics, ada planet yang disebut “Htrae”
(“Earth” dieja terbalik) berisi versi aneh para superhero.
Satu episode Seinfeld menjadikan ide Bizarro World ini
begitu terkenal, di mana setiap tokoh mendapati diri mereka
yang berlawanan. Rancang adegan di mana Anda bertemu
dengan versi diri Anda yang berbeda — atau sebuah kisah di
dunia yang ganjil dan terbalik.
21 APRIL

Teman sejati
Arahkan ke salah satu blog favorit Anda. Tuliskan sepotong
tulisan penyerta pos terakhirnya.
22 APRIL

Mata yang jeli
Tuliskan topik yang selalu ditulis di blog Anda seolah-olah
Anda adalah kritikus musik.

27
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23 APRIL

Kutu telinga
Lagu apa yang selalu terngiang di kepala Anda (atau selalu
diputar di pemutar CD atau MP3 Anda) belakangan ini?
Mengapa itu menarik bagi Anda?
24 APRIL

Orang asing
Pernahkah Anda bertemu atau berpapasan dengan orang
yang terus mengikuti Anda?
25 APRIL

Perang kloning
Jika Anda dapat mengkloning diri Anda, bagaimana Anda
berbagi tanggung jawab?
26 APRIL

Kesempatan kedua
Ceritakan tentang buku yang dapat Anda baca berulang kali
tanpa rasa bosan — apa yang menarik bagi Anda?
27 APRIL

Dinding ke dinding
Apa yang Anda pajang di dinding rumah Anda — foto,
poster, karya seni, tak ada? bagaimana cara Anda memilih apa
yang dipajang? Suasana hati apa yang coba Anda hadirkan?
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28 APRIL

Waktunya Anda bersinar
Early bird, atau night owl?
29 APRIL

Kikuk
Anda merasa tidak nyaman saat melihat orang lain sedang
merasa malu? Apa yang paling mungkin membuat Anda
merasa malu?
30 APRIL

Apresiasi seni
Anda harus menyetujui gaya hidup atau pandangan politik
seorang

seniman

untuk

mengapresiasi

karya mereka?

Membelanjakan uang untuk itu?
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5
Mei

1 MEI

Ruang pribadi
Hingga taraf apa blog Anda adalah tempat ekspresi diri dan
kreativitas Anda atau situs yang dirancang untuk memikat
pembaca? Bagaimana cara menyeimbangkan? Jika tetap pada
topik dan jenis pos tertentu akan melonjakkan pembaca
Anda tiga kali lipat, maukah Anda melakukannya?
2 MEI

Kata Berkait
Beralihlah ke rekan kerja, anak, teman di Facebook, keluarga
— siapa saja yang dapat dihubungi — dan minta mereka
mengusulkan satu artikel, satu adjektif, dan kata benda. Itulah
judul pos Anda! Sekarang tulis.
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3 MEI

Hal-hal kecil
Jelaskan satu hal kecil — Satu hal yang Anda sukai yang
menggambarkan dunia Anda tapi sering diabaikan.
4 MEI

Inilah dunia penuh teks
Bagaimana cara Anda berkomunikasi yang berbeda secara
online daripada tatap muka, jika harus begitu? Bagaimana
cara Anda menyampaikan emosi dan niat hanya dengan
tulisan?
5 MEI

Gelas?
Gelasnya separuh penuh, atau separuh kosong?
6 MEI

Aksi mendua
Apa rahasia paling penting yang pernah Anda sembunyikan?
Apakah kebenaran itu akhirnya terungkap?
7 MEI

Pemberian penting
Berikan secarik nasihat pada sesama blogger WordPress
berdasarkan pengalaman Anda menulis blog. Jika Anda
blogger baru, apa pertanyaan yang ingin Anda ajukan ke
blogger lainnya?
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8 MEI

Sukses
Ceritakan satu masa di mana semua yang Anda harapkan
terjadi benar-benar terwujud.
9 MEI

Lanskap
Saat Anda memandang dari jendela Anda — nyata atau
khayalan — yang pertama Anda lihat hutan, atau pohon?
10 MEI

Berubah
Bahasa berkembang. Arti sebuah kata dapat berubah sejalan
waktu saat kita menggunakan berbeda — pikirkan “sejuk,”
“berat,”

atau

bahkan

“harafiah.”

Saat

ini,

berikan

nuansa perubahan pada satu kata: Berikan makna baru pada
satu kata umum, jelaskan pada kami, dan gunakan sebagai
judul pos Anda.
11 MEI

Saya ingin tahu apa itu cinta
Kita masing-masing memiliki banyak jenis hubungan cinta
— orang tua, anak, pasutri, teman. Dan hubungan tidak harus
dengan orang; Anda boleh menyukai binatang, atau tempat.
Apa ada ide atau definisi yang mencakup semua jenis “cinta”?
12 MEI

Mengisi yang kosong
Tiga orang memasuki sebuah bar . . .
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13 MEI

Cinta tak biasa
Sepanjang akhir pekan, kami telusuri cara berbeda untuk
mencintai. Hari ini, ceritakan pada kami cinta paling tak biasa
dalam hidup Anda.
14 MEI

Wawancara
Wawancarai karakter fiksi favorit Anda.
15 MEI

Kenangan dijual
Dalam perjalanan darat akhir pekan, jauh dari rumah, Anda
terpaku pada pasar garasi di perumahan saat Anda melintas.
Terkesima, Anda menemukan
satu benda di antara barang-barang jualan yang Anda kenal.
Ceritakan kepada kami.
16 MEI

Terlalu besar untuk gagal
Ceritakan tentang sesuatu yang akan Anda usahakan jika
Anda dijamin tidak akan gagal (dan ceritakan alasan mengapa
Anda belum mencobanya).
17 MEI

Kembangkan inder Anda
Tuliskan pandangan, suara, aroma, dan sensasi pertama yang
Anda alami saat bangun tidur hari ini. Pilih salah satu yang
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paling mengesankan Anda, dan tuliskan. (Untuk tantangan
lebih besar, pilih salah satu yang tidak begitu memikat Anda.)
18 MEI

Senang membantu
Ceritakan tentang bantuan paling mengejutkan yang pernah
Anda terima.
19 MEI

Tumpul
Anda bertemu dengan orang misterius yang menawarkan
guci ajaib yang, setelah ditenggak, akan menjadikan salah
satu indera Anda (penglihatan, pendengaran, penciuman,
pembau, sentuhan) super tajam — tapi menumpulkan yang
lain. Maukah Anda menenggaknya, dan jika ya, indera apa
yang dipilih?
20 MEI

Kenangan pahit
Anda menerima hadiah yang pahit dan membuat Anda
bernostalgia. Apa itu?
21 MEI

Tujuan
Saat memulai blog Anda, apa ada tujuan yang ditetapkan?
Sudahkah tujuan itu tercapai? Apakah kini telah berubah?
22 MEI

Cemburu
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Ceritakan terakhir kali Anda benar-benar cemburu pada
seseorang.

Apa

tindakan Anda?

Apakah

itu

merusak

hubungan Anda?
23 MEI

Elevator fiksi
Anda terjebak dalam elevator dengan orang asing yang
menarik. Tuliskan adegan ini.
24 MEI

Hal besar selanjutnya
Akan seperti apa inovasi teknologi yang harus dimiliki
selanjutnya? Jetpack? Hoverboard? Kalkulator tenaga angin?
25 MEI

Ceritakan kisah Anda
Ceritakan tentang satu perjalanan — apakah perjalanan fisik
yang Anda lakoni, atau perjalanan emosional.
26 MEI

Tiba-tiba
Jika Anda boleh bertukar blog dengan blogger lain selama
sepekan, dengan siapa ingin bertukar dan mengapa?
27 MEI

Katakan nama Anda
Tuliskan nama depan Anda: Apa Anda dinamai mengikuti
seseorang atau sesuatu? Apa ada cerita atau hubungan
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terkait dengan penamaan itu? Jika Anda boleh memilih,
maukah Anda mengganti nama Anda?
28 MEI

Elevator dari masa lalu
Anda terjebak dalam elevator dengan orang dari masa lalu
Anda. Tuliskan adegan ini.
29 MEI

Merajut ikatan
Buat draf pos dengan tiga bagian, masing-masing tidak
berkaitan, tapi buat ikatan umum di antara ketiganya
dengan menyertakan hal yang sama — benda, simbol, tempat
— di setiap bagian.
30 MEI

Tarung atau kabur
Saat berhadapan dengan konfrontasi, Anda menghindari atau
meladeni? Apa pada satu masa Anda pernah berharap bereaksi
yang sebaliknya?
31 MEI

Langlang buana
Jika Anda dapat bepergian ke mana saja di semesta — ke mana
Anda akan pergi dan mengapa?
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6
Juni

1 JUNI

Secercah asa
Tuliskan tentang sesuatu yang Anda anggap “buruk” —
perang, kekerasan, kegagalan, kebencian — tapi coba
temukan sisi baik, atau senoktah harapan, dalam
pikiran Anda.
2 JUNI

Zona
Ceritakan tentang cara favorit Anda menyendiri dalam
aktivitas sederhana — berlari, mengiris sayur, melipat
pakaian, terserah Anda. Seperti apa rasanya saat Anda berada
di “zona”?
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3 JUNI

Pelukan wisata
Apa tujuan wisata impian Anda — apakah itu tempat yang
pernah Anda kunjungi dan sukai, atau tempat yang ingin
Anda kunjungi? Apa artinya itu bagi Anda?
4 JUNI

Pil merah, pil biru
Jika Anda bisa mendapatkan semua nutrisi yang Anda
butuhkan sehari dengan sebutir pil — tak perlu cemas soal
makan, tak perlu memasak — Anda mau?
5 JUNI

Tak pernah
Ceritakan tentang satu hal yang belum pernah Anda tulis.
6 JUNI

Empat bintang
Tuliskan ulasan tentang hidup Anda — atau hidup seseorang
yang dekat dengan Anda — seolah-olah itu film atau buku.
7 JUNI

RSVP
Rencanakan perayaan terbaik untuk orang terdekat Anda,
dan ceritakan pada kami. Di mana itu? Siapa saja yang ke
sana? Apa yang dihidangkan? Apa yang terjadi?
8 JUNI

Jangan ribut
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Bagaimana cara mengatur privasi online Anda? Apa ada hal
tertentu yang tidak ingin Anda kirimkan sebagai pos di
tempat tertentu? Informasi yang tak pernah Anda bagikan
secara online? Atau Anda menganggap informasi tentang
Anda tetap boleh diakses?
9 JUNI

Normal
Apakah menjadi “normal” — apapun artinya untuk Anda —
itu bagus, atau jelek? Abstain?
10 JUNI

Dicomot dari berita utama
Tuliskan tentang sesuatu yang terjadi selama akhir pekan
seakan-akan itu merupakan berita utama di koran lokal Anda.
11 JUNI

Dirawat
Saat Anda tidak enak badan, apakah Anda membolehkan
orang lain merawat Anda, atau Anda lebih suka merawat
sendiri?

Apa

yang

membuat

Anda

merasa

harus

meminta bantuan?
12 JUNI

Anda punya kuasa
Anda punya kuasa untuk memberlakukan satu peraturan.
Apakah itu?
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13 JUNI

Sosok tahun ini
Anda diminta mencalonkan seseorang untuk menjadi Sosok
Tahun Ini dari TIME. Siapakah dia, dan mengapa?
14 JUNI

Dengan keyakinan mantap
Gambarkan kenangan atau

pertemuan

di

mana

Anda menemukan keyakinan, agama, spiritualitas — atau
kehilangan — untuk pertama kalinya.
15 JUNI

Senandung hujan
Aman di dalam, sehangat roti bakar, saat air hujan membasahi
atap…gambarkan siang Anda saat hujan yang sempurna.
16 JUNI

Kutu buku
Ceritakan tentang buku terakhir yang Anda baca (mengapa
Anda memilihnya? Maukah Anda merekomendasikannya?).
Untuk melanjutkan, tuliskan satu pos berdasarkan pokok
persoalan itu.
17 JUNI

Terbang atau Mundur
Tuliskan surat untuk kepribadian yang tidak begitu Anda
sukai, agar yakin dikembangkan atau dipadamkan. Apakah
itu mengancam, teatrikal, atau penuh pesona yang diperlukan
untuk bekerja.
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18 JUNI

Bakal lompat juga
Risiko terbesar apa yang ingin Anda tempuh — tapi belum
kesampaian? Harus

terjadi

apa

agar

Anda

nyaman

melakukannya?
19 JUNI

Tagline
Seringkali blog kita memiliki tagline. Tapi bagaimana kalau
manusia juga punya tagline? Tagline Anda akan seperti apa?
20 JUNI

Momen welas asih
Gambarkan momen welas asih, antara Anda dan orang lain —
orang tercinta atau orang asing.
21 JUNI

Ha ha ha
Ceritakan sebuah lelucon! Lelucon pendek, cerita yang
panjang dengan akhir tak terduga, kisah koplak — semua
lelucon yang sopan boleh saja!
22 JUNI

Tidak, terima kasih
Jika Anda dapat selamanya melarang sebuah kata digunakan,
apakah kata itu? Mengapa?
23 JUNI

Pulau berisi pos nyeleneh
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Kita semua punya sesuatu untuk ditulis, tapi itu terkadang
tidak “pas” dengan blog kita. Pokoknya tetap tulis saja.
24 JUNI

Permainan moral
Dari mana moral Anda berasal — keluarga Anda? Keyakinan
Anda? Pandangan global filosofi Anda? Bagaimana cara
berurusan dengan mereka yang tidak berbagi moral,
atau mendapatkannya dari sumber berbeda?
25 JUNI

Warga abad 21
Anda berasal dari hari dan era ini? Anda merasa nyaman
menjadi warga abad 21? Jika demikian, jelaskan mengapa —
dan jika tidak, kapan dalam sejarah manusia itu terjadi?
26 JUNI

Pesawat, kereta, dan mobil
Anda akan melakoni perjalanan lintas negara. Pesawat, kereta,
bis, atau mobil? (Atau yang lain — sepeda? Balon udara?)
27 JUNI

Tatapan seniman
Apa ada lukisan atau ukiran yang memikat Anda? Apa
maknanya bagi Anda? Gambarkan pengalaman Anda. (Atau,
jika seni itu tidak bermakna bagi Anda, ceritakan
alasan Anda.)
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28 JUNI

Kita dapat diajari
Ceritakan tentang momen atau kejadian yang Anda telusuri
— tidak harus karena membuat Anda bahagia, tapi karena
mengajari Anda tentang diri Anda.
29 JUNI

Abadi selamanya
Anda telah diberi guci ajaib yang membuat Anda hidup
abadi. Sekarang karena Anda abadi, perubahan apa yang
Anda

lakukan

dalam

hidup

Anda? Bagaimana

Anda

menjalani hidup Anda yang berbeda, mengingat Anda
sendiri yang mengatur setiap tindakan Anda?
30 JUNI

Dunia alam
Gambarkan pengalaman pertama berkesan Anda menjelajahi
dan menghabiskan waktu di alam. Apa Anda terkesima? Atau
tidak terkesan? Anda lebih suka habiskan waktu di hutan atau
kota?
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7
Juli

1 JULI

Hebat atau terhebat
Apa yang membuat blog jadi hebat? Apa yang membuat
Anda mengikuti blog atau “Suka” pos?
2 JULI

Jalan yang jarang dilintasi
Tunjuk momen di masa lalu Anda di mana keputusan besar
harus dibuat. Tuliskan alternatif hidup yang harusnya dapat
dijalani.
3 JULI

Misteri berselubung enigma
Ceritakan tentang diri Anda yang paling misterius bagi
kebanyakan orang.
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4 JULI

Dari perut
Katakan pada kami kapan terakhir kali Anda merasakan tawa
yang nyata, mendalam hingga perut terasa sakit oleh
tawa tersebut.
5 JULI

Cermin, cermin
Selesaikan kalimat ini: “Ketika saya menatap cermin, saya . .
.”
6 JULI

Ubah posisi meja
Apakah nyaman bagi Anda berada di depan kamera
sebagaimana di belakangnya? Ditulis, sebagaimana halnya
menulis?
7 JULI

Batu bergulir
Jika
Anda

dapat

hidup

nomaden,

maukah

Anda melakukannya? Ke mana Anda akan pergi? Bagaimana
Anda memutuskannya? Seperti apa rasanya hidup tanpa
“rumah untuk pulang”?
8 JULI

Sistem barter
Jika dunia bekerja menggunakan sistem barter, bagaimana
Anda mengenakan tarif? Apakah Anda memiliki layanan
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tertentu

untuk

ditukarkan?

Akankah

Anda

berhasil,

atau akankah Anda berjuang keras untuk itu?
9 JULI

Dilarang masuk
Siapakah seseorang yang Anda harap tidak membaca blog
Anda? Mengapa?
10 JULI

Kutu telinga
Tulis apa saja yang biasanya Anda tulis, dan sertakan kutipan
buku, kutipan film, atau lirik lagu yang menempel pada Anda
dalam minggu ini.
11 JULI

Fandom
Apakah Anda penggemar olah raga? Ceritakan pada kami
tentang

kelompok

penggemar

(fandom).

Jika

Anda

bukan bagiannya, katakan kepada kami mengapa.
12 JULI

Sensasi tunggal
Jika seseorang mengalami perubahan hidup sebagai akibat
dari kegiatan Anda menulis di blog, seperti apakah perubahan
yang Anda inginkan?
13 JULI

Kehidupan Anda, buku
Dari penulis atau selebritis
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WordPress.com atau seseorang yang dekat dengan Anda —
siapa yang Anda inginkan untuk menjadi penulis biografi
Anda?
14 JULI

Hari yang berlawanan
Jika Anda biasanya menulis non-fiksi, poskan foto. Jika Anda
biasanya mengirim gambar, tulislah cerita fiksi. Jika Anda
biasanya menulis fiksi, tulislah puisi. Jika Anda biasanya
menulis puisi, gambarlah sesuatu.
15 JULI

Jauh dari rumah
Ceritakan pada kami tempat terjauh dari rumah Anda yang
pernah Anda kunjungi.
16 JULI

Rumah impian
Anda
memenangkan

kontes

untuk

membangun

rumah impian Anda. Buat konsep rencana.
17 JULI

Orang asing di tanah yang asing
Apa bagian favorit Anda ketika mengunjungi tempat baru —
makanan? Arsitektur? Pengalaman orang yang melihat?
18 JULI

Flip flop
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Pikirkan sebuah topik atau masalah di mana Anda bisa
mengubah pendapat Anda. Mengapa perubahan tersebut?
19 JULI

Diam-diam melihat dan mendengar sesuatu
Jika Anda dapat “diam-diam melihat dan mendengar sesuatu”
di mana saja dan kapan saja sepanjang sejarah, waktu dan
tempat apa yang akan Anda pilih?
20 JULI

Tiada tempat seindah rumah
Jika
Anda
memiliki
kesempatan

untuk

hidup

secara nomaden, berkelana dari satu tempat ke tempat lain,
apakah Anda akan melakukannya? Apakah Anda perlu rumah
untuk pulang? Apa yang menjadikan sebuah tempat sebagai
“rumah” bagi Anda?
21 JULI

Bersenang-senang?
Setelah menghabiskan waktu dengan sekelompok orang,
Anda merasa bertenaga dan siap untuk melakukan apa saja
ataukah Anda ingin bersembunyi di sudut dengan sebuah
buku yang bagus?
22 JULI

Koneksi statistik
Buka halaman Statistik Anda dan periksa tiga hingga lima
pos teratas Anda. Menurut Anda apa yang menjadikannya
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berhasil? Temukan hubungan antar pos tersebut, dan tulislah
tentang hubungan itu.
23 JULI

Anda, sandwich
Jika sebuah restoran memberi nama sesuatu setelah nama
Anda, apakah itu menurut Anda?
Jelaskan. (Poin bonus untuk menulis resep!)
24 JULI

Dari koleksi seniman
Ini adalah tahun 2114. Sebuah museum besar mengadakan
pameran kehidupan dan budaya seakan tengah berada di
tahun

2014.

Anda

diminta

menulis

pendahuluan

untuk brosur pertunjukan tersebut. Apa yang akan tertulis di
brosur tersebut?
25 JULI

Seorang teman yang ada saat dibutuhkan…
Selesaikan kalimat ini: “Teman terdekat saya adalah…”
26 JULI

Kembali ke sekolah
Jika Anda bisa beristirahat dari kehidupan Anda dan kembali
ke sekolah untuk menguasai bidang ilmu tertentu, apakah
itu?
27 JULI

Dari A sampai Z
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Buatlah cerita pendek, kepingan kenangan, atau puisi epik
yang panjangnya adalah 26 kalimat, dengan kalimat pertama
dimulai dengan “A” dan setiap kalimat selanjutnya dimulai
dengan urutan huruf dalam alfabet berikutnya.
28 JULI

Hidup setelah menulis blog
Kehidupan Anda tanpa sebuah komputer: seperti apa rasanya?
29 JULI

Pernyataan tahun Anda
Tulislah pos pertengahan tahun untuk “Pernyataan Tahun
Saya”.
30 JULI

Menggambar kosong
Kapan terakhir kali Anda melangkah pergi dari diskusi, hanya
untuk memikirkan Pembalasan Sempurna beberapa jam
kemudian? Buat ulang adegan tersebut untuk kami,
dan gunakan baris kemenangan Anda.
31 JULI

Tepukan untuk penghargaan
Katakan pada seseorang betapa bangganya Anda atau betapa
Anda baru saja merasa bangga..
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8
Agustus

1 AGUSTUS

Sebuah rumah terbagi
Ambil sebuah permasalahan perpecahan yang saat ini dalam
berita. Tulis dua bagian pos di mana Anda mengambil
dua pendekatan sudut pandang persona dari kedua belah
pihak. Poin bonus untuk format kreatif (pembahasan meja
bundar, transkrip debat, dsb.).
2 AGUSTUS

Cerita asli
Mengapa Anda memulai blog Anda? Apakah blog Anda tetap
demikian, atau apakah situs Anda telah beralih ke arah yang
berbeda dari yang Anda rencanakan?
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3 AGUSTUS

Monster bermata hijau
Tulislah surat anonim kepada seseorang yang menjadikan
Anda cemburu.
4 AGUSTUS

Kembali ke masa depan
Anakhronisme (kata benda): kesalahan dalam kronologi; orang
atau benda yang secara kronologis tidak sesuai. Tulislah cerita di
mana seseorang atau sebuah benda tidak sesuai, atau ceritakan
suatu masa di mana Anda merasa tidak sesuai dengan sekitar.
5 AGUSTUS

Ballerina, pemadam kebakaran, astronot, bintang film
Ketika Anda berusia 10 tahun, ingin jadi apakah bila dewasa
nanti?

Seperti

apa

Anda

sekarang?

Apakah keduanya

berhubungan?
6 AGUSTUS

Segalanya berubah
Berjalan di jalanan, Anda mendapati sebuah kertas terlipat
di trotoar. Anda mengambilnya serta membacanya dan
kemudian, kehidupan

Anda

berubah.

Gambarkan

pengalaman ini.
7 AGUSTUS

Jangan lagi
Pernahkah Anda mengunjungi sebuah tempat baru atau
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mencoba pengalaman baru lalu berpikir, “Aku tidak
akan pernah melakukan itu lagi!” Ceritakan kepada kami.
8 AGUSTUS

(MENGUAP)
Apa yang membuat Anda bosan?
9 AGUSTUS

Kucium engkau nanti
Manusia memiliki memori bau yang sangat kuat. Ceritakan
pada kami tentang bau yang menggerakkan Anda.
10 AGUSTUS

Berlinang air mata
Gambarkan saat terakhir kali Anda tergerak hingga berlinang
air mata oleh sesuatu yang indah.
11 AGUSTUS

P.C.
Apakah kebijakan benar (political correctness) dari konsep
yang bermanfaat, atau apakah itu melumpuhkan sebuah
diskusi terbuka?
12 AGUSTUS

Garis kehidupan
Anda tengah berada dalam penerbangan panjang, dan
seorang pembaca telapak tangan duduk di sebelah Anda
memaksa Anda agar mau dibaca olehnya. Anda
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keberatan, tapi kemudian setuju. Apa yang dikatakannya
kepada Anda?
13 AGUSTUS

Membuat batas
Bisakah apa saja dianggap lucu, atau beberapa hal di luar
batas?
14 AGUSTUS

Cermin, cermin, di dinding…
Anggap blog Anda sebagai

cermin:

apa

yang

diungkapkannya? Pikirkan nama blog Anda, pilihan tema,
rancangan, bio, pos… apa di antara setiap unsur tersebut
yang mengatakan tentang diri Anda?
15 AGUSTUS

Jumat Keramat
Anda mengalami hal seperti dalam film “Freaky Friday”, dan
bertukar tubuh dengan seseorang yang Anda cinta/benci.
Ceritakan kepada kami apa yang terjadi.
16 AGUSTUS

Menonjol
Kapankah terakhir kali Anda benar-benar menonjol di antara
kerumunan? Apakah Anda merasa nyaman dalam posisi
tersebut, atau apakah Anda berharap bisa menghilang
dari pandangan?
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17 AGUSTUS

Tiga per sepuluh
Tuliskan sepuluh kata pertama yang terlintas di pikiran Anda.
Ambil

tiga

di

antaranya.

Itulah

judul

pos

Anda.

Sekarang tulis!
18 AGUSTUS

Menunda-nunda
Apakah yang Anda tunda hingga belum dilakukan?
Mengapa?
19 AGUSTUS

Di sudut
Kita semua memiliki berbagai hal yang perlu dilakukan secara
terus menerus — blogging, berolahraga, membaca, memasak.
Apa kegiatan Anda?
20 AGUSTUS

Bulan purnama
Ketika bulan purnama bersinar, Anda berubah menjadi
seseorang yang benar-benar berlawanan dari diri Anda
biasanya. Gambarkan diri Anda yang baru ini.
21 AGUSTUS

Lima belas kredit
Semester sekolah akan segera dimulai. Jika Anda bersekolah,
apakah Anda menantikan kelas tertentu? Jika Anda tidak
bersekolah, apa yang Anda rindukan — atau apakah Anda
senang hari-hari tersebut berlalu?
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22 AGUSTUS

Viral
The New York Times akan menampilkan blog Anda di
halaman berandanya — akan ada puluhan ribu pembaca baru
melihatnya. Tulislah.
23 AGUSTUS

Sekali lancung ke ujian
Apakah kebohongan terakhir yang Anda katakan? Kenapa
Anda mengatakannya?
24 AGUSTUS

Sepatu ini dibuat untuk berjalan
Ceritakan pada kami tentang pasangan sepatu favorit Anda,
dan ke mana sepatu tersebut telah membawa Anda.
25 AGUSTUS

Rahasia sukses
Apakah yang menjadikan Anda memenuhi syarat sebagai
“blogger sukses”? Apakah ini hal yang Anda perjuangkan?
26 AGUSTUS

Lucu ha-ha
Apa Anda menganggap diri sendiri lucu? Bagaimana peran
humor dalam kehidupan Anda? Siapa orang paling lucu yang
Anda kenal?
27 AGUSTUS

Saya ingin berterima kasih kepada kucing saya
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Anda

menerima

sebuah

penghargaan

–-

baik

penghargaan yang memang ada, atau penghargaan baru yang
dibuat untuk Anda. Apakah penghargaan tersebut, mengapa
Anda merasa terhormat, dan apa yang akan Anda katakan
dalam pidato penerimaan Anda?
28 AGUSTUS

Siap untuk syuting pertama Anda
Berperanlah dalam film kehidupan Anda.
29 AGUSTUS

I can’t drive 55
Ambil baris ketiga dari lagu terakhir yang Anda dengar,
jadikan itu judul pos Anda, dan tulislah maksimal 15
menit. AYO!
30 AGUSTUS

Sedikit licik
Apakah menulis cepat merupakan latihan yang membantu,
atau apakah Anda merasakan hal itu terlalu membatasi dan/
atau menipu?
31 AGUSTUS

Saya bersumpah setia
Apakah Anda patriot? Apa makna menjadi patriot bagi Anda?
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9
September

1 SEPTEMBER

Groundhog day
Dalam komedi “Groundhog Day” Bill Murray mengalami
hari yang sama lagi dan lagi, terjebak dalam putaran waktu
hingga dia “membenahi” hari tersebut. Hari apa yang ingin
Anda ulang hingga berhasil dilalui dengan benar? Apakah
menurut Anda mungkin untuk menjadikan hidup “benar”?
2 SEPTEMBER

Sebut itu…Anda!
Apakah Anda tahu makna nama Anda, dan mengapa orang
tua Anda memilihnya? Apakah menurut Anda itu cocok
dengan Anda? Bagaimana dengan nama anak-anak Anda?
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3 SEPTEMBER

Blogger karena gerakan tertentu
Jika tanggung jawab Anda hari demi hari telah diambil alih
dan Anda dapat melemparkan diri Anda seutuhnya
dibalik sebuah penyebab tertentu, apakah itu?
4 SEPTEMBER

Aku sebuah karang
Mudah bagi Anda untuk meminta bantuan ketika Anda
memerlukannya, atau Anda lebih suka bergantung pada diri
Anda sendiri? Mengapa?
5 SEPTEMBER

Bayangkan semua orang
Lain kali Anda di tempat publik — warung kopi, taman, toko
— mengamati orang di sekitar Anda. Ambillah seseorang,
pasangan,

atau

kelompok,

dan

bayangkan

seperti

apa kehidupan mereka.
6 SEPTEMBER

Sesal, ada beberapa
Apakah penyesalan terbesar Anda? Apakah hidup Anda akan
berbeda jika Anda mengambil keputusan lain?
7 SEPTEMBER

Kemewahan
Kemewahan apa yang tidak dapat Anda tinggalkan dalam
hidup?
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8 SEPTEMBER

Kegembiraan tak pernah berakhir
Ceritakan pada kami hal terakhir yang menjadikan Anda
bersemangat — perut terasa tegang, terkekeh, gembira
hingga tak dapat menunggu.
9 SEPTEMBER

Twist yang luar biasa
Ceritakan sebuah kisah — fiksi atau non fiksi — dengan
sebuah twist yang tak diduga.
10 SEPTEMBER

Enam dari satu, separuh dari lusinan lainnya
Tulis sebuah cerita dari enam kata tentang apa yang akan
terjadi pada diri Anda di masa depan, dan kemudian jabarkan
dalam sebuah pos.
11 SEPTEMBER

Terima kasih
Internet penuh omelan. Bantulah mengubahnya: hari ini,
cukup berterima kasihlah atas sesuatu (atau seseorang).
12 SEPTEMBER

Toy story
Apa hal favorit yang Anda mainkan sebagai seorang anak?
Apakah Anda melihat hubungan antara kehidupan Anda
sekarang dan mainan favorit Anda?
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13 SEPTEMBER

Bom dahsyat, menjauh!
Cobalah membuat parodi atau satir — ambillah sebuah artikel,
film, pos blog, atau lagu yang menurut Anda menyesatkan,
dan gunakanlah humor untuk memperlihatkannya kepada
kami.
14 SEPTEMBER

Kutu buku
Ambillah buku

terdekat.

Bukalah

dan

perhatikan

kata kesepuluh. Lakukan Pencarian Gambar Google untuk
kata tersebut. Tulis tentang apa yang Anda pikirkan tentang
gambar tersebut.
15 SEPTEMBER

Maaf, saya sibuk
Ceritakan kepada kami saat Anda seharusnya menolong
seseorang… tapi tidak.
16 SEPTEMBER

Super sensitif
Jika Anda terpaksa merelakan satu indera, tapi mendapatkan
sensitivitas super dalam indera lainnya, indera apa yang akan
Anda pilih?
17 SEPTEMBER

Kucing itu berkata meong
Tulis cerita tentang diri Anda dari perspektif objek, benda,
hewan, atau orang lain.
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18 SEPTEMBER

Telanjang, dengan kaus kaki hitam
Apakah Anda nyaman berada di hadapan orang, atau apakah
pemikiran berbicara di depan umum menjadikan Anda
ingin bersembunyi dalam kamar mandi? Mengapa?
19 SEPTEMBER

Apakah Anda telah dilayani?
Apa pengalaman paling buruk (atau luar biasa) yang pernah
Anda alami sebagai pelanggan?
20 SEPTEMBER

Tidak adil
Ceritakan kepada kami sesuatu yang Anda anggap benarbenar tidak adil — dan jelaskan cara Anda memperbaikinya.
21 SEPTEMBER

Kami bisa diajar!
Apa yang menjadikan seorang guru hebat?
22 SEPTEMBER

Berlatih menjadikan sempurna
Ceritakan kepada kami sebuah bakat yang ingin Anda
miliki…tapi tidak.
23 SEPTEMBER

Non sequitur
Tulis sebuah pos tentang apa saja yang Anda inginkan, tapi
pastikan
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pada paragraf akhir: “Dia mencoba memukul saya dengan
forklift!”
24 SEPTEMBER

Tetap berlangsung
Untuk sementara, waktu tetap berjalan — tapi Anda dapat
mengubah sesuatu bila waktu berhenti. Apa yang Anda
lakukan?
25 SEPTEMBER

Rayakan saat-saat indah
Anda menerima sebuah kabar yang indah, rasanya mustahil
untuk diharapkan. Bagaimana Anda merayakannya?
26 SEPTEMBER

2100
Bahasa masa depan: seperti apakah? Tulislah sebuah pos
eksperimental tentang kosakata yang baru berupa bayangan
— singkatan, slang, istilah baru.
27 SEPTEMBER

Bengkokan waktu
Kapankah Anda larut dalam kesukaan Anda, apakah waktu
terasa cepat berlalu? Melambat? Ceritakan pada kami tentang
pengalaman penantian.
28 SEPTEMBER

Naik turun
Blog kami berubah dari waktu ke waktu, seiring dengan
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pergantian minat dan peristiwa hidup. Tulislah pos untuk
blog Anda — tapi untuk tiga tahun ke depan.
29 SEPTEMBER

Membersihkan rumah
Adakah “sampah” dalam

kehidupan

Anda?

Macam

apa? Bagaimana cara Anda membuangnya?
30 SEPTEMBER

Di Jalan
Jika Anda dapat menghentikan kehidupan nyata sesaat dan
menghabiskan waktu tinggal bersama keluarga di suatu
tempat di dunia, ke mana Anda akan pergi?
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10
Oktober

1 OKTOBER

Simetri yang Menakutkan
Ambil sebuah huruf, huruf apa saja. Sekarang, tulislah cerita,
puisi, atau pos di mana semua baris dimulai dengan huruf
tersebut.
2 OKTOBER

Bahan bacaan
Bagaimana cara Anda memilih blog atau buku yang akan
dibaca? Apa pertimbangan Anda memilih buku atau
mengeklik tautan setiap saat?
3 OKTOBER

Orde baru internet
Semua negara di dunia memutuskan bahwa Internet itu
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sendiri harus memiliki pemerintah. Negara Anda meminta
Anda menjadi Perdana Menteri negara ‘Net — terima? Kalau
diterima, platform Anda akan seperti apa?
4 OKTOBER

Pakaian

yang

(mungkin) membentuk

laki-laki/

perempuan
Seberapa penting pakaian bagi Anda? Gambarkan gaya Anda,
jika

ada,

dan

ceritakan

bagaimana penampilan

mempengaruhi perasaan Anda tentang diri Anda.
5 OKTOBER

Mata dia yang melihat
Gambarkan seperti apa rasanya mendengarkan musik yang
indah atau melihat seni yang mengagumkan.
6 OKTOBER

Mahakarya mixtape
Anda baru saja berteman. Jadikan teman-teman baru sebagai
seikat tembang (atau daftar tembang, untuk teman-teman
yang lebih muda) yang menjelaskan pada mereka siapa Anda
melalui lagu.
7 OKTOBER

Kelegaan
Ceritakan satu saat ketika segalanya sepertinya tidak berjalan
baik — lalu, tiba-tiba, Anda tahu semua akan baik-baik saja.
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8 OKTOBER

Blogger, cabut colokan listrik
Terkadang, kita semua perlu rehat dari kotak kecil bercahaya
ini. Bagaimana Anda mengetahui kapan itu untuk cabut
colokan

listrik?

Apa

yang

Anda

lakukan untuk

mewujudkannya?
9 OKTOBER

Belum puas
Sudah pernah kecanduan apa saja, atau khawatir Anda sedang
kecanduan? Pernah habiskan terlalu banyak waktu dan usaha
pada sesuatu yang sebenarnya mengalihkan Anda dari tujuan
utama Anda? Ceritakan kepada kami.
10 OKTOBER

Malam kelam
Anda suka dibuat ngeri oleh buku, film, dan kejutan?
Gambarkan sensasi merasa takut, dan mengapa Anda suka itu
— atau tidak suka.
11 OKTOBER

Pergantian tengah musim
Bagi banyak dari kita, musim berganti, berubah tak terduga
antara dingin dan panas. Anda senang berganti musim yang
baru, atau ingin seminggu lagi bersama musim yang lama?
12 OKTOBER

Blogger di tempat asing
Apa tempat teraneh yang Anda gunakan untuk mengirim pos
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ke blog Anda? Kapan terakhir kali Anda keluar begitu saja,
dan tiba-tiba berpikir, “aku harus menulis ini!”?
13 OKTOBER

Michelangelo milik Anda
Pemahat pribadi Anda mengukir seseorang, sesuatu, atau
kejadian dari bulan lalu hidup Anda menjadi sosok
marmer abadi yang kemilau. Patung apakah dan apa yang
menjadikannya begitu signifikan?
14 OKTOBER

Imitasi / sanjungan
Tulislah sebuah pos dengan gaya dari (atau terinspirasi dari)
penulis favorit.
15 OKTOBER

Seperti kanak-kanak
Jelaskan penyesalan terbesar Anda — seolah kepada anak
kecil.
16 OKTOBER

Penghormatan
16 Oktober secara resmi ditetapkan sebagai “Hari Individu
X” — dan Anda harus memilih Individu X tersebut. Katakan
kepada kami tentang seseorang yang layak untuk dikenang.
17 OKTOBER

Layanan komunitas
Seluruh komunitas Anda — bagaimana pun juga Anda
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mendefinisikannya; kota asal Anda, lingkungan Anda,
keluarga Anda, rekan Anda — dijamin akan membaca blog
Anda besok. Tulislah pos yang Anda ingin agar mereka
membacanya.
18 OKTOBER

Supercalifragilisticexpialidocious
Anda mendapatkan berita yang

fantastis

luar

biasa

menakjubkan bukan main. Apa hal pertama yang Anda
lakukan?
19 OKTOBER

Rumahku istanaku
Ketika Anda jauh dari rumah, siapakah, apakah, atau tempat
apa yang paling Anda rindukan?
20 OKTOBER

Bebaskan aku
Katakan kepada kami tentang pos blog yang paling
menjadikan Anda gugup untuk menerbitkannya — dan
seperti apa ketika Anda melepaskannya bebas.
21 OKTOBER

Kosong adalah kosong yang baru
Klik pada blog favorit Anda, dan ambil kata keempat dan
keempatbelas (yang bukan kata depan seperti “di”, “ke”, atau
“sebuah”). Jatuhkan ke frasa ini: “_____ adalah _____ baru.”
Itulah judul pos Anda. Sekarang tulis!
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22 OKTOBER

Kenyataan pahit
Ceritakan pada kami kritik yang paling sulit didengar — tapi
akurat — yang pernah Anda dapatkan. Apakah itu
masih berlaku?
23 OKTOBER

Sebagaimana Terlihat di T.V.
Tulislah sebuah naskah untuk info komersial tengah malam
— di mana produk blog Anda. Bagaimana Anda memasarkan
diri Anda? Kualitas apakah yang Anda miliki sedang
“produk” lain tidak? Apakah manfaat membaca blog Anda?
24 OKTOBER

Ekspresikan diri Anda
Ceritakan kepada kami tentang saat di mana Anda tidak dapat
memperoleh kata atau bayangan untuk mengungkapkan apa
yang

ingin

Anda

ungkapkan.

Menurut

Anda

apakah hambatannya? Untuk poin bonus, coba lagi.
25 OKTOBER

Cukup yang terbaik
NASA membuat pesawat ulang alik Voyager yang akan
membawa budaya manusia modern terbaik. Apa yang ada di
dalam kapal?
26 OKTOBER

Pemecahan
Ceritakan kepada kami kebiasaan yang ingin Anda hentikan.
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Adakah kemungkinan kebiasaan tersebut memiliki peran
positif dalam kehidupan Anda?
27 OKTOBER

Jam emas
6:00AM: waktu terbaik di hari tersebut, ataukah terlalu dekat
dengan waktu tidur Anda pada jam 3:00AM?
28 OKTOBER

Tujuh yang Ajaib
Khalil Gibran pernah mengatakan bahwa orang tidak akan
pernah memahami satu sama lain kecuali bahasa dikurangi
hingga tujuh kata. Apakah tujuh kata tersebut?
29 OKTOBER

Pertama
Ceritakan hari pertama Anda tentang sesuatu — hari pertama
di sekolah, hari pertama bekerja, hari pertama hidup sendiri,
hari pertama menulis blog, hari pertama sebagai orang tua,
apa saja.
30 OKTOBER

Bebas jadi diri sendiri
Karakter khas apa yang Anda paling kagumi dari diri Anda
sendiri?
31 OKTOBER

Halloweeny!
Jika blogger memiliki Halloween sendiri dan bisa membuka
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blog demi blog untuk mengumpulkan “traktiran,” apakah
derma yang akan diberikan blog Anda?
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11
November

1 NOVEMBER

Makan, minum, dan bergembiralah…
…karena besok kita akan mati. Besok dunia akan kiamat!
Ceritakan

tentang

makan

malam

terakhir

Anda

—

makanan, teman, tempat, dan percakapan makan malam
Anda.
2 NOVEMBER

Pertentangan
Anda sedang dalam perdebatan sengit dan semua orang akan
membantu Anda menyelesaikannya. Bagaimana tanggapan
Anda? Bagaimana reaksi Anda terhadap konflik tersebut?
3 NOVEMBER

Efek Plasebo
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Jika Anda dapat mengurangi rasa sakit, membuat obat untuk
suatu penyakit, apa yang ingin Anda sembuhkan dan apa
alasannya?
4 NOVEMBER

Ini membangun karakter
Ceritakan tentang karakter film, drama, atau karya sastra
yang sangat Anda kagumi. Apa yang ingin Anda ceritakan?
5 NOVEMBER

Intensif
Jelaskan kapan terakhir kali Anda terkejut karena dalamnya
perasaan Anda terhadap sesuatu, atau terkejut atas reaksi Anda
terhadap apa yang Anda pikir bukan masalah besar.
6 NOVEMBER

Google dan operasi penyelamatan
Apa hal terakhir yang Anda cari secara online? Mengapa
Anda mencarinya?
7 NOVEMBER

Pihak penggembira
Apakah Anda memiliki mentor? Ceritakan tentangnya.
Apakah Anda adalah mentor seseorang? Ceritakan tentang
hubungan yang pernah Anda jalin.
8 NOVEMBER

Hubungkan titik-titik
Cari berita tentang sesuatu yang sama sekali tidak menarik.
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Pahami bagaimana ini bisa terhubung dengan kehidupan
Anda. Tulis tentang hal ini.
9 NOVEMBER

Halaman tentang masa depan
Tulis halaman Tentang mengenai blog Anda 10 tahun
mendatang.
10 NOVEMBER

Permainan sempurna
Anda telah siap untuk bermain poker (atau Scrabble, atau
lainnya . . .) bersama kelompok yang terdiri atas empat orang.
Tulis tentang apa yang terjadi
selama pertandingan berlangsung. Atau, jelaskan tentang
pertandingan yang ideal: para pemain, hubungan kalian —
dan para musuh tersembunyi.
11 NOVEMBER

Makanan bagi jiwa (dan perut)
Ceritakan
tentang
kudapan

favorit

Anda,

baik

untuk dimakan atau sekedar memasaknya. Apakah hanya
karena rasanya enak, atau ada manfaat lainnya?
12 NOVEMBER

Mari terbang bersama saya
Bagikan cerita tentang perjalanan terjauh yang pernah Anda
lakukan.
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13 NOVEMBER

Diksi non-regional
Tulis tentang apa saja yang Anda suka, tapi tuliskan dalam
slang, dialek, dan aksen daerah Anda.
14 NOVEMBER

Tulis tentang sesuatu yang jahat
Tulis tentang sesuatu yang jahat:

bagaimana

Anda

memahaminya (atau tidak), menurut Anda apa artinya, atau
cara terjadinya, baik dalam skala besar atau hanya dalam
hidup Anda.
15 NOVEMBER

Tanya Jawab Umum
Wawacarai seseorang — teman, blogger lainnya, ibu, tukang
pos — lalu tulis pos berdasarkan jawabannya.
16 NOVEMBER

Bahagia mencintaimu
Apa yang paling Anda suka tentang diri Anda? Apa yang
paling Anda suka dari orang yang Anda cintai? Apakah
keduanya berhubungan?
17 NOVEMBER

Tanah kebingungan
Ceritakan saat Anda tersesat ke suatu tempat.
18 NOVEMBER

Tidak takut lagi
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Apa hal yang paling takut Anda lakukan? Apa yang harus
dilakukan agar Anda mau melakukannya?
19 NOVEMBER

Perspektif
Pikirkan tentang sesuatu yang membuat Anda gila. Sekarang,
pikirkan tentang sesuatu yang membuat Anda senang.
Apakah ini mengubah pandangan Anda sebelumnya?
20 NOVEMBER

Utamakan keselamatan Bagikan cerita saat Anda merasa tidak
aman.
21 NOVEMBER

Burung, pesawat, Anda!
Anda harus memilih satu kekuatan super. Pilih salah satu,
dan jelaskan kemampuan Anda: Kemampuan untuk berbicara
dan memahami

bermacam-macam

bahasa,

bepergian

melintasi waktu, atau untuk membuat dua orang saling
setuju.
22 NOVEMBER

Saatnya bermain
Apakah Anda masih sempat bermain? Apa makna “bermain”
untuk Anda?
23 NOVEMBER

Saya percaya diri
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Apakah Anda terampil dalam apa yang Anda kerjakan? Apa
yang Anda lakukan untuk dapat menjadi lebih baik?
24 NOVEMBER

Tutup panggilan
Ceritakan tentang bahaya yang hampir mengancam Anda —
saat sesuatu yang buruk hampir saja terjadi.
25 NOVEMBER

Cukup tak tertahankan
Ceritakan tentang hidangan favorit atau makanan yang tidak
dapat Anda tolak.
26 NOVEMBER

Berani pergi…
Tahun baru yang akan datang memberikan cerminan dan
penetapan tujuan hidup. Apa keinginan Anda di tahun 2015?
Tidak ada kata terlambat untuk memikirkan tentang
perbaikan diri sendiri!
27 NOVEMBER

Faktor ketakutan
Orang-orang takut

akan hal-hal

berikut:

laba-laba,

kegelapan, atau terkunci dalam tempat kecil. Ceritakan
tentang ketakutan terbesar Anda — baik yang masuk akal
maupun tidak.
28 NOVEMBER

Selalu bersama Jones
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Ceritakan tentang barang mewah yang ingin Anda miliki,
sedetail mungkin. Lukiskan gambar kami.
29 NOVEMBER

Mengakui kesalahan
Ceritakan tentang saat Anda menemukan fakta bahwa Anda
selama ini salah dan Anda harus mengakui kesalahan.
30 NOVEMBER

Tato…Anda?
Apakah Anda memiliki tato? Jika punya, apa alasan Anda
membuatnya? Jika Anda tidak mempunyai tato, apa yang
mungkin saja Anda lukiskan ke kulit?
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12
Desember

1 DESEMBER

Dengarkan kebaikan
Ceritakan tentang percakapan yang Anda curi dengar dan
Anda berharap tidak melakukannya.
2 DESEMBER

Saya tidak terlihat
Anda memiliki rahasia kekuatan super: kemampuan untuk
muncul dan menghilang semau Anda. Kapan dan di mana
Anda akan menggunakan kekuatan super ini? Ceritakan
sebuah cerita kepada kami.
3 DESEMBER

Tenggelam atau berenang
Ceritakan tentang saat Anda ditinggalkan sendirian, berjuang
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seorang diri dalam situasi mencekam — di kantor, rumah,
sekolah. Apa hasilnya?
4 DESEMBER

Lima benda
Pertanyaan klasik, ditinjau kembali: Apa lima benda yang
harus Anda miliki saat terdampar di sebuah pulau?
5 DESEMBER

Kekuatan sentuhan
Tekstur ada di mana saja: Sudut lancip dari dinding batu.
Kelembutan pipi bayi. Perasaan saat menyentuh akan
menghadirkan kembali kenangan kepada kita. Tekstur apa
yang secara khusus dapat menggugah Anda?
6 DESEMBER

Lima belas menit
Anda memiliki waktu 15 menit untuk membahas seluruh
dunia secara langsung (di televisi atau radio — pilih format
Anda). Apa yang akan Anda katakan?
7 DESEMBER

Bagaimana gaya belajar Anda?
Bagaimana gaya belajar Anda? Apakah Anda lebih suka
belajar kelompok dan dalam suasana yang interaktif? Atau
sendirian? Apakah Anda mendapatkan
informasi terbaik melalui pembelajaran, atau secara visual,
atau hanya dengan membaca buku?
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8 DESEMBER

Sumber kegelisahan
Tulis tentang sebuah suara — atau bahkan kesunyian — yang
tidak kunjung hilang. (Kami akan membiarkan Anda
untuk mengartikannya dalam cara yang berbeda…)
9 DESEMBER

Di luar jangkauan Anda
Apakah ada mainan atau benda yang selalu Anda inginkan
saat masin anak-anak, selama liburan, atau ulang tahun Anda,
tapi tidak pernah tercapai? Ceritakan kepada kami.
10 DESEMBER

Tak terduga
Secara tak terduga Anda kehilangan pekerjaan Anda. (Atau
orang yang Anda cintai. Atau sesuatu atau seseorang yang
penting untuk Anda.) Apa yang
akan Anda lakukan selanjutnya?
11 DESEMBER

Barang berharga saya
Siapa orang di hidup Anda yang tidak pernah melakukan
kesalahan? Jelaskan tentang orang ini dan ceritakan kenapa
Anda sangat mempertahankannya.
12 DESEMBER

Berani melakukannya
Ceritakan tentang saat Anda menyelamatkan orang lain
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(orang atau hewan) dari situasi yang bahaya. Apa yang
terjadi? Bagaimana Anda bisa mengatasinya?
13 DESEMBER

Kebutuhan adalah cikal bakal penemuan
Bayangkan,
secara
mendetail,
penemuan

yang

dapat menanggulangi polusi — jelaskan cara kerja penemuan
Anda dan caranya membantu menyelamatkan planet.
14 DESEMBER

Festivus untuk kita
Anda telah menjadi penguasa tertinggi di alam semesta.
Urusan

pertama

yang

harus

Anda selesaikan

adalah

menciptakan dan meresmikan hari libur atau festival untuk
menghormati Anda. Kapan hari libur Anda? Acara spesial apa
yang akan diadakan? Jelaskan HARI ANDA sejelas mungkin:
makanan spesial yang akan kami nikmati, dekorasi yang
digunakan…semuanya.
15 DESEMBER

Kenangan liburan di masa lalu
Apa liburan favorit Anda? Temukan apa yang membuatnya
liburan spesial Anda.
16 DESEMBER

Ketidakmungkinan
Ceritakan saat Anda nyaris mengalami bencana.
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17 DESEMBER

Anda seorang yang kejam, Pak Grinch
Sifat apa yang dimiliki orang lain yang paling tidak Anda
sukai? Poin tambahan untuk berbagi sifat yang tidak Anda
sukai dalam diri Anda.
18 DESEMBER

Sangat marah
Ceritakan saat Anda marah. Apa yang membuat Anda
semarah itu?
19 DESEMBER

Tindakan kebaikan yang acak
Ceritakan saat Anda secara diam-diam melakukan kebaikan
— di mana orang tersebut tidak pernah merasakan kebaikan
Anda. Bagaimana perbuatan itu
terjadi?
20 DESEMBER

Memaafkan dan melupakan?
Bagikan cerita saat Anda merasa sulit untuk memaafkan
kesalahan terhadap Anda, tapi Anda melakukannya —
Anda memaafkannya.
21 DESEMBER

Yang nomor satu untukku
Siapa orang paling penting dalam hidup Anda? Jelaskan
orang tersebut sedetail mungkin dan yang terpenting,
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bagaimana
cara Anda menghargainya.
22 DESEMBER

Interplanet Janet
Anda dapat menciptakan planet Anda sendiri: ceritakan
tentang

planet

Anda

—

cuacanya,

musimnya, dan

lingkungannya. Ayo.
23 DESEMBER

Rasa bersalah yang menghantui saya
Ceritakan saat Anda dipenuhi rasa bersalah. Bagaimana
keadaannya? Bagaimana Anda dapat mengalaminya?
24 DESEMBER

Hari terbaik yang pernah ada
Anda boleh menikmati hari terbaik — jelaskan secara
mendetail apa artinya bagi Anda. Di mana Anda? Apa yang
akan Anda lakukan? Bagaimana cuaca saat itu? Apa yang
akan Anda makan? Siapa yang akan Anda temui?
25 DESEMBER

Saya pernah ke sini
Anda adalah astronot pertama yang mendarat di planet baru
yang belum terdaftar. Tinggalkan catatan untuk mereka yang
datang setelah Anda.
26 DESEMBER

Saat kejelasan
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Ceritakan saat Anda telah mencoba memecahkan masalah
yang rumit — mungkin masalah interpersonal, masalah
hidup, masalah lama — dan Anda mendapatkan kejelasan
ketika sebuah solusi muncul, tepat saat Anda memerlukannya.
27 DESEMBER

Anda adalah pemenang
Anda baru saja menang $1 miliar dolar di undian lokal. Anda
tidak perlu membayar pajak atas kemenangan Anda. Apa
yang Anda lakukan untuk menghabiskan uang itu?
28 DESEMBER

Sekolah baru
Anda dapat mengatur ulang sekolah secara menyeluruh.
Apakah

Anda

akan

melakukannya dengan

membaca,

menulis, atau berhitung? Keterampilan dan pengetahuan apa
yang akan ditanamkan oleh sekolah ke pikiran Anda?
29 DESEMBER

Kejutan pikiran
Apa ide terbaik yang pernah Anda miliki? Hibur kami
dengan semua detail ide tersebut — ide itu sendiri, bagaimana
Anda mendapatkannya, dan masalah yang Anda selesaikan.
30 DESEMBER

Saya percaya keajaiban
Anda telah bertransformasi

secara

misterius menjadi

seseorang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan
keajaiban. Ceritakan
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mendetail.

Bagaimana

Anda

akan menggunakan

kemampuan baru Anda?
31 DESEMBER

Anda yang baru, efektif mulai besok!
Besok adalah hari pertama di tahun yang baru. Besok Anda
boleh menjadi seseorang di dunia sesuai harapan Anda. Siapa
Anda? Jika Anda memutuskan
untuk tetap menjadi “Anda” yang sekarang, ceritakan
alasan Anda.
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