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Skrip untuk Rajin Mengerjakan PR
(Agar lebih meresap dan bersifat personal, saat membaca sugesti berikut,
ganti kata “anda” dengan nama anak, dan kata “saya/kita” dengan
papa/mama)

Bagus sekali…semakin anda mendengar suara saya, niatkan dan ijinkan diri
anda menjadi semakin rileks dan nyaman. Anda mengijinkan informasi
apapun yang saya sampaikan tertanam kuat di pikiran bawah sadar anda,
diterima, dan dilaksanakan sepenuhnya oleh pikiran bawah sadar anda
demi kebaikan dan kemajuan hidup anda. Demikianlah kenyataannya.
PR dapat menjadi suatu beban, terutama ketika anda memiliki PR yang
banyak. Tetapi jika anda mengerjakannya setiap hari, maka PR tersebut
akan selesai. Kemudian, anda bebas untuk melakukan hal-hal yang ingin
anda lakukan.
PR yang banyak akan terasa lebih ringan, ketika anda membaginya dan
mengaturnya ke dalam jadwal harian anda. Jika anda segera mengerjakan
PR setelah pulang sekolah, anda dapat menyelesaikannya dengan cepat.
Mungkin beberapa kali anda akan mendapatkan lebih banyak PR dan anda
membutuhkan waktu yang lebih banyak untuk menyelesaikannya.bila anda
menunda untuk mengerjakan PR dan baru mengerjakannya kemudian,
mungkin pada malam hari misalnya, anda tidak akan pernah mempunyai
waktu yang cukup untuk menyelesaikannya.
Sekarang anda dapat menyelesaikan PR anda sesuai dengan waktu yang
ditentukan. Anda fokus pada apa yang perlu diselesaikan dan anda
membuat jadwal untuk mengerjakan PR dalam jadwal harian anda.
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Setiap orang memiliki kecenderungan yang berbeda. Beberapa orang suka
mengerjakan PR yang mudah terlebih dahulu. Kemudian, ketika mereka
telah

menyelesaikan

sebagian

besar

PR

mereka,

mereka

dapat

mencurahkan seluruh perhatian mereka pada PR yang lebih sulit.
Kemudian ada juga beberapa orang yang suka mengerjakan PR yang sulit
terlebih dahulu. Mereka berusaha untuk menyelesaikan terlebih dahulu PR
yang lebih sulit atau yang membutuhkan waktu lebih lebih banyak untuk
menyelesaikannya. Setelas selesai, mereka melanjutkannya dengan
mengerjakan PR yang lebih mudah.
Manakah yang lebih cocok untuk anda? Atau mungkin anda akan
menemukan cara lain untuk mengerjakan tugas-tugas anda. Setidaknya,
sekarang anda dapat menyelesaikan PR anda dengan lebih mudah. Anda
belajar dan memahami apapun yang anda pelajari. Anda begitu bangga
pada diri anda sendiri karena anda dapat menyelesaikan tugas anda sesuai
dengan waktunya. Anda mengerahkan segala kemampuan anda.
Ketika anda akan menghadapi ujian atau tes kecil, anda telah siap untuk
mendapatkan nilai yang baik. Dengan selalu mengerjakan PR, anda akan
mengetahui jawabannya dengan lebih mudah. Anda merasa sangat baik
karena andalah yang memegang kendali. Anda selalu mengerjakan PR dan
anda dapat mengerjakan ter anda dengan mudah. Mungkin, inilah tahun
terbaik anda di sekolah. Setiap hari, anda akan menjadi lebih baik dan lebih
baik lagi.
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