
SEMUA ANAK BERMASALAH SEBENARNYA PENURUT  

 

Salam Sahabat Holistik di manapun berada            

 

Semoga semua tetap SEHAT BAHAGIA DAMAI BERKELIMPAHAN BERKAH DAN SUKACITA 

SELALU....                        

 

Sudah 18 th saya berpraktek sbg Psikolog...suka sediiiih banget kalau ada anak yg dibawa ke ruang 

praktek... 

 

Karena ternyata 90 % anak yg dibawa ortu yg katanya "BERMASALAH" ujung2nya setelah digali 

ortunya yg sebenarnya jauh lebih BERMASALAH... 

 

Hanya 10 % kok anak2 yg bermasalah ini yg masalahnya dibawa sejak lahir.  

 

Bayangkan ada anak yg di diagnosa dokter BIPOLAR ... setelah di Hipnoterapi ternyata dari kecil 

mendapat banyak perlakuan yg tidak tepat dari orang tuanya. Dengan alasan ibu saat mengandung 

dia tidak siap punya anak. 

 

Ada anak yg hampir tiap hari pingsan dan lemas. Tidak bisa mendengar suara keras. Ternyata korban 

perceraian orang tuanya. Dulu waktu orang tuanya bertengkar sampai teriak2 kencang dan bawa 

parang. Anak ini berada ditengah kedua ortu untuk membela ibu.  

 

Ada anak yg bolak2 masuk RSJ didiagnosa schizophrenia karena memiliki ibu yg sangat hebat, 

perfeksionis dan menuntut anak spt dirinya.. 

 

Ada anak yg sampai besar tidak mau dipeluk oleh bapaknya , karena ternyata dulu waktu masih janin 

bapaknya pernah menyuruh menggugurkan kandungan si ibu.  

 

Ada anak yg sampai usianya 7 th ngomong nya ga jelas ...selidik punya selidik ternyata disetelkan 

film2 anak bahasa Inggris. Karena ortunya sibuk. 

 

Ada anak yg beberapa kali percobaan bunuh diri. Ternyata karena pernah "dijual" sama bapaknya 

sendiri.  

 



Ada anak yg setiap hari muntah..karena sebel sama mamanya yg suka mentertawakan dirinya.  

 

Belum lagi deretan kata2 yg sering diucapkan ortu.   

 

"KAMU INI...GITU AJA GA BISA"  

Ga salah kalau akhirnya anak menjadi ga bisa beneran. Akhirnya menjadi anak yg tidak PERCAYA DIRI 

 

"Kamu tu ya..GA PERNAH DENGERIN MAMA" 

Ga salah dia jadi anak yg membangkang dan ga mau mendengarkan ortu.. 

Kan mama nya sendiri yg mengatakan itu terus menerus ke dia ... 

 

Ada anak yg sampai kelas 5 SD 1 + 1 aja ga bisa karena sering dikatai2 bapak nya . 

OTAKMU BEKU  

itu beneran otaknya jadi beku alias tidak bisa dipake berpikir.  

 

Ada orang dewasa yg selalu gagal terus dalam berbisnis..padahal sudah berusaha mati2an, ikut kelas 

training, coaching. Hanya gara2 dulu waktu kecil saat minta uang jajan..alih2 diberi. Yg ada diomelin 

"JAJAN..JAJAN AJA..CARI UANG ITU SULIT TAU !" 

 

"KAMU TU DISURUH BELAJAR AJA SULIT - MAU JADI APA ?! JADI PENGEMIS  

Akibatnya ke anak ? Sulit Belajar beneran dan punya hobi meminta2 ke siapa saja yg didekatnya... 

 

Kereeen kan ..baca ini ..saya pun sambil meringis2 pedih... 

Mengingat perkataan2 dan perbuatan2 apa dulu yg pernah saya lakukan ke anak. Sebelum bertobat 

     secara saya adalah ibu dari 8 anak. 

 

Ternyata menjadi Psikolog saja tidak cukup untuk membereskan diri saya. Mendalami Hipnoterapi, 

meditasi dan pikiran bawah sadar baru membuat saya benar2 melek 

 

PIKIRAN SADAR ini cuma 1 - 5 % PERANNYA. 

 

sedangkan PIKIRAN BAWAH SADAR 95 - 99 % PERANNYA  



 

Keduanya mempengaruhi PIKIRAN, PERKATAAN, PERASAAN, SIKAP & PERBUATAN seseorang.  

 

Sekarang mungkin kita tidak ingat. Tapi ternyata gulungan memori sejak kita dalam kandungan. Itu 

semua tersimpan di memori jangka panjang di pikiran bawah sadar.  

 

Mengetahui teori ini .hati2 ya bapak ibu terutama yg sedang mengandung bayi .. 

Jangan berpikir bayi yg di dalam tidak bisa mendengar .. 

 

Bahkan dia merekam semua emosi ibu. Ibu yg waktu hamilnya depresif... Ga salah anak nya 

kemudian dalam perkembangan nya pemurung, sedih, mudah menangis.  

 

5 JALUR MASUK PIKIRAN BAWAH SADAR 

1. FIGUR OTORITAS  

2. MUATAN EMOSI INTENSITAS TINGGI  

3. REPETISI ( DIULANG2 )  

4. IDENTIFIKASI KELOMPOK / KELUARGA  

5. RELAKSASI PIKIRAN. 

( Baca tulisan saya sebelumnya yg mengupas ttg ini )  

 

Siapa FIGUR OTORITAS ? ortu salah satunya. Ortu seharusnya menjadi PROGRAMMER UTAMA anak.  

 

Bila orang tua menyadari PERAN ini..seyogyanya ortu memahami PERKATAAN, SIKAP, PERASAAN dan 

PERBUATANNYA akan sangat mempengaruhi anak 

 

Apalagi dikatakan pada anak2 dibawah 5 th dimana critical faktor pikirannya masih belum terbentuk 

dengan baik 

 

Dalam fase ini. Apapun yg kita katakan ke anak atau kita contohkan dalam perbuatan. Bahkan 

pikiran2 yg tidak kita katakan. Dan perasaan2 yg kita punya thd anak ini dan thd dunia di sekitar nya 

akan ditangkap oleh pikiran bawah sadar anak pula. 

 



Karena walau masih berupa pikiran dan perasaan, dalam artian belum terucap sekalipun ternyata itu 

sudah memiliki muatan energi yg tervibrasi alias nyampe ke anak juga.  

 

Jadi sebagai ortu seyogyanya selalu BERPIKIR yg baik2, MERASA yg baik2, BERSIKAP & BERBUAT yg 

BAIK2 saja. Supaya PROGRAM yg BAIK2 pula yg akan mewarnai hidup anak2 kita kelak 

 

Bu, kami tahu sebenarnya semua teori2 ini..tapi dalam kenyataannya kami juga sulit utk berubah. 

Kalau emosi ya tetap saja emosi. 

 

Demikian kira2 yg sering dikatakan kebanyakan orang tua. . 

 

 sambil senyum saya berkata        

Kalau begitu...sebenarnya siapa yg BERMASALAH ?  

ANAK atau IBU / BPK nya ?  

 

Jangan khawatir ..kita semua adalah KORBAN dari KORBAN kok... 

Kita menjadi begini kemungkinan besar karena kita pun menjadi korban dari perlakuan salah orang 

tua kita dulu .. 

 

Dan ortu kita dulu memperlakukan kita demikian juga mungkin korban dari ortunya ..dst  

 

Lantas siapa yg bisa memutus MATA RANTAI ini     

 

Saya berharap sekali jawaban yg keluar adalah  

YANG BERKESADARAN DULUAN        

 

Sebelum menunjuk ke anak yg BERMASALAH ... 

rasanya kita perlu mengevaluasi diri dulu ...  

Jangan2 saya nya yg BERMASALAH sehingga anak saya menjadi BERMASALAH seperti ini  

Spt quote diatas  

 

Nah dengan memahami 5 JALUR MASUK PIKIRAN BAWAH SADAR diatas . Maka ibarat PINTU .. 



 

Melalui 5 pintu inilah kita dapat melakukan PERUBAHAN2 di PIKIRAN BAWAH SADAR anak.  

 

Khusus pintu yg ke 5 melalui PINTU RELAKSASI PIKIRAN. disitu ada HIPNOTERAPI, MEDITASI, 

SURROGATE THERAPY, REMOTE VIRTUAL, VISUALISASI dll  

 

Kalau meditasi dan hipnoterapi mungkin sudah sering ya sahabat dengar.  

Tapi yg selanjutnya asing ... 

 

Intinya adalah MEMPROSES ANAK melalui diri kita sendiri . Dalam keadaan DEEP TRANCE. Apa lagi 

ini     

 

Nanti saja jelaskan. Atau ikut KELASNYA deh sekalian .  

 

Kami di grup KESEMBUHAN / KESEHATAN HOLISTIK punya 2 kelas, kelas COACHING ONLINE - 1 BLN. 

 

Atau CAMP HOLISTIK HEALING - 7 HR. 

 

Atau mau ditangani langsung secara Private bisa datang ke Klinik di Cimahi Bandung. 

 

 yg mau daftar hub Admin ya       

Bu Atik  

+62 851-0543-0330 

 

Kita bisa memproses orang lain melalui diri kita sendiri. bukankah kita semua ini SATU SAMA DAN 

SALING TERHUBUNG ?  

 

Syaratnya satu.. 

BERKESADARAN DULUAN  

Ibaratnya Jangan jadi orang buta yg menuntun orang buta juga .. 

 



Yuk kita MEMBERESKAN DIRI KITA dulu sebelum menolong / menjadi AGEN PERUBAHAN buat 

sekeliling kita..buat orang2 yg kita cintai ...            

 

Salam sayang selalu  

                             

Shinta Sari Shaleh  Psikolog 


