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Siapa Aldian Prakoso?

Aldian Prakoso mengalami 
tumbuh dan kembang 
menjadi orang lain karena 
terpengaruh oleh 
lingkungannya, tanpa 
disadarinya. Dia menjalani 
universitas kehidupan dan 
menyadari bahwa dia sangat 
terpengaruh dan 
terkondisikan untuk bertindak 
yang tidak sesuai dengan diri 
sejatinya. Sewaktu kanak-
kanak dia juga merasa tidak 
disayangi dan diterima apa 
adanya. Sewaktu konseling 
dengan konselornya, dia juga 

menyadari bahwa ketika 
tumbuh dan berkembang bukan hanya sekolah, fasilitas 
dan materi saja yang dibutuhkan seorang anak, tapi juga 
penerimaan, kasih sayang dan kehadiran orang tua.

Seminar demi seminar, retret demi retret, training demi 
training pun diikuti oleh Licensed Practitioner of NLP ini 
untuk menemukan diri sejatinya. Sampai akhirnya dia 
mendapatkan konseling dari seorang konselor yang 
mengerti blueprint-nya dan mengajarinya untuk bisa 
menjadi diri sejatinya. 

AdaptiveParenting.id �  of �2 47

Aldian Prakoso bersama istri 
dan ketiga anaknya.

http://AdaptiveParenting.id


Ternyata salah satu blueprint 
Aldian Prakoso adalah belajar 
dan mengajar. Maka tak heran 
jika dia aktif membagikan 
ilmunya dengan menulis lima 
buku laris seri MantraUANG 
tentang digital marketing yang 
diterbitkan Gramedia, dan 
membuatnya dikenal sebagai 
Blog Monetization Strategist 
dan diundang menjadi nara 
sumber di berbagai media 
seperti Excellent TV, 
Universitas Esa Unggul, dan 
Harian Bernas. Tak 
ketinggalan bersama 100 
tokoh kondang tanah air, 
antara lain Mery Riana, Andrie Wongso, James Gwee, 
dan Tung Desem Waringin, Aldian Prakoso juga diundang 
berkolaborasi menulis buku 100 Biilionaire Mindset.

Namun Aldian Prakoso merasa ada kekosongan dalam 
dirinya. Sampai akhirnya dia menyadari bahwa passion-
nya adalah parenting karena Aldian Prakoso tidak ingin 
ada lagi anak-anak yang mengalami pengalaman yang 
dialaminya karena ketidaktahuan para orang tua mereka. 
Misinya sebagai seorang Adaptive Parenting Advisor 
dan lewat buku Adaptive Parenting yang ditulisnya dan 
diterbitkan Elex Media, adalah memberikan clarity 
(kejelasan) kepada para orang tua untuk menyelaraskan 
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nurture (parenting) dengan nature (blueprint) anak 
mereka, serta mendidik dan menumbuhkan anak-anak 
mereka sesuai blueprint mereka masing-masing, dan 
tidak berdasarkan keinginan orang tua.

Dan thank you God, banyak orang tua, para klien Aldian 
Prakoso yang sangat lega dan berterima kasih karena 
terbantu untuk bisa menerima sifat-sifat bawaan anak 
mereka dan mengerti bagaimana parenting yang tepat 
dan sesuai atas keunikan anak mereka. Orang tua bisa 
hidup lebih enjoy dan happy, dan relasi mereka dengan 
anak mereka pun menjadi baik dan menyenangkan.

Kini Anda juga bisa bergabung bersama mereka yang 
sudah merasakan manfaat Adaptive Parenting, dengan 
mengundang Aldian Prakoso untuk memberikan 
Adaptive Parenting advising sesuai blueprint setiap anak 
Anda. Anda bisa menghubungi Aldian Prakoso dan juga 
mendapatkan GRATIS Kids Blueprint anak Anda lewat 
website AdaptiveParenting.id atau WhatsApp 
0816-795-785.
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Apa Kata Para Orang Tua?

Analisa dan advising yang diinfokan 
sangat membantu saya utk 
“menerima” sifat2 bawaan anak saya 
dan cara mengatasinya. Hanya setelah 
1 sesi advising, saya sudah bisa 
mengetahui apa saja yang menimbulkan 

‘emosi negatif’ pada anak saya dan cara2 mengatasinya. 
Kini hubungan kami dengan anak2 jauh lebih baik dan 
anak saya yang tadinya mudah marah sekarang sudah 
dapat melampiaskan emosinya dengan cara yg lebih 
positif. All I can say, this method really works!!

drg. Eron Tondas, Sp. Pros
Dokter Spesialis Gigi, Bandung, Ayah dari 2 anak

Setelah pembacaan Kids Blueprint oleh 
Aldian, saya mengetahui kalau anak 
saya so feeling person dan type 
Projector. Saya dianjurkan untuk tidak 
menyuruh-nyuruh tapi lebih touch her 
feeling dengan men-suggest dari pada 
memerintah. Kemudian saya mencoba 

untuk kegiatan simple seperti mandi atau tidur, saya tidak 
lagi menyuruh dengan berkata “ayo cepet ini” atau “ayo 
cepat itu”. Namun lebih mengarahkan seperti “coba cium 
deh badannya bau gak? Kalau begitu berarti saatnya 
untuk..?” dengan santai dan tanpa harus berulang-ulang 
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diperintah, anak saya langsung jawab “mandi” dan ajak 
mbak nya untuk segera memandikannya.

Syelvy Hartono
Karyawan Swasta, Jakarta, Ibu dari 1 anak

Sejak lahir sampai sekarang, saya jaga 
anak saya sendiri. Tidak pakai nanny, 
kebetulan mama dan mertua juga di 
daerah semua. Jadi boleh dibilang orang 
yang paling kenal anak saya adalah 
saya. Tapi setelah baca hasil analisa 

Aldian, saya cukup amazed ya karena ternyata banyak 
hal yang saya belum tau mengenai anak saya 
misalnya hidden talents dia, what drives her in making 
decisions dan beberapa hal yang secara timeline sifatnya 
untuk masa depan.

Analisa Aldian sangat lengkap. Ada juga contoh-contoh 
tantangan yang mungkin akan dihadapi anak saya berikut 
advice bagaimana menghadapi tantangan tersebut 
supaya anak saya bisa mencapai misi terbesar dalam 
hidupnya yaitu to be a leader! Saya jadi lebih jelas, jeli 
dan juga bisa memaklumi anak saya.

Sheli Sukiran
Mompreneur, Jakarta, Ibu dari 1 anak

Dan tentu masih banyak lagi lainnya.
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Adaptive Parenting

Setiap anak unik, jadi setiap anak perlu parenting 
yang spesifik, sesuai keunikannya.

Sayangnya terkadang masih ada orang tua yang sering 
kali menganggap setiap anak sama sehingga 
menyamaratakan parenting-nya.

Dan yang lebih parah, orang tua biasanya juga mengikuti 
gaya parenting orang tua mereka, yang juga mengikuti 
gaya parenting orang tuanya mereka. Dan seterusnya.

Padahal gaya parenting tersebut belum tentu cocok untuk 
anak-anak mereka, sehingga berpotensi bisa membuat 
trauma pada anak-anak, dan menjadi akar masalah pada 
saat mereka dewasa nanti. 

Kita semua tentunya tidak ingin hal ini terjadi pada anak-
anak kita karena kita menginginkan yang terbaik bagi 
anak-anak kita, bukan?

Yes! Dengan Kids Blueprint Anda akan bisa mulai 
menyadari dan mengenali keunikan anak Anda, sehinga 
Anda juga bisa mulai menerima anak Anda apa adanya.

Mungkin Anda juga seperti saya, pernah frustrasi dan 
jenuh dengan parenting, bingung mana cara yang cocok 
untuk anak saya, gimana cara menangani anak yang 
sesuai… padahal sudah belajar ke sana ke mari.
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Sedangkan kita sebagai orang tua tentunya ingin yang 
terbaik bagi anak kita, bukan?

Karena itulah saya mengembangkan Adaptive 
Parenting, yaitu formula parenting yang spesifik untuk 
setiap anak, sesuai keunikan anak tersebut. 

Adaptive Parenting saya kembangkan berdasarkan 
perpaduan antara Human Design oleh Ra Uru Hu, human 
behaviour (perilaku manusia) dari buku The Power of 
Positive Parenting oleh Dr. Glenn I. Latham, dan 
eksperimen saya terhadap ketiga anak saya dan anak 
para klien saya.

Seandainya Anda bisa tahu seperti apa diri anak Anda 
yang sesungguhnya, bagaimana perasaan Anda?

Ibaratnya seperti Anda bisa me-rontgen diri anak Anda 
dan bisa tahu seperti apa sih dia ini sebenarnya. 
Bagaimana caranya bertindak, caranya berkomunikasi, 
caranya mengambil keputusan, misi hidupnya, 
bagaimana dia merasa disayang…

Sip, sebentar lagi Anda juga bisa :)

Ya, Anda juga akan bisa, melalui Kids Blueprint anak 
Anda dan setelah saya jelaskan cara menggunakan Kids 
Blueprint ini lewat eBook Intuitive Kids Blueprint ini.
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Kenapa Kids Blueprint?

Kids Blueprint ini bisa memetakan penyebab berbagai 
masalah anak, misalnya kenapa anak suka menunda-
nunda, moody atau ngambekan, susah fokus dan 
konsentrasi, cepat capek atau justru malah aktif banget 
dan gak ada capeknya, picky eater dan pilih-pilih 
makanan, dan masalah-masalah lainnya.

Selain itu Kids Blueprint juga bisa memetakan bakat, 
karakter dan perilaku anak Anda, misalnya apakah 
anak punya banyak ide dan inspirasi, intuitif, suka 
bereksperimen, peka terhadap suara dan musik, suka 
belajar, malu-malu dan suka menyendiri, suka 
eksperimen dan coba-coba, dan masih banyak lagi 
lainnya.

Kids Blueprint dibuat berdasarkan kalkulasi waktu 
kelahiran anak Anda, menggunakan Human Design, yaitu 
perpaduan dari 4 pengetahuan kuno: Astrology, I Ching, 
Chakra dari tradisi Hindu Brahmin, dan Tree of Life dari 
tradisi Zohar / Kabbalah.

Sekarang langsung lengkapi data kelahiran anak Anda di 
formulir ini agar Kids Blueprint anak Anda bisa saya buat 
dan Anda terima dalam 3 hari kerja:

=> AdaptiveParenting.id/formulir <=
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Tahukah Anda kalau Kids Blueprint ini sangat akurat 
memetakan perilaku dan pola sadar dan tidak sadar dari 
anak-anak mau pun orang dewasa?

Sehingga banyak orang tua yang sangat terbantu dan 
takjub setelah mereka mendapatkan parenting advising 
dari saya berdasarkan analisa Kids Blueprint anak-anak 
mereka. Mereka bisa mengenali bakat, karakter, perilaku 
dan cara belajar anak mereka sehingga bisa mulai 
mengarahkan dan mendidik sesuai kemampuan anak.

Saya akan jelaskan Kids Blueprint ini secara singkat dan 
sederhana, sehingga Anda juga bisa mulai mengenali 
pola-pola dasar anak Anda.

Anda juga bisa baca lebih detil di buku Adaptive 
Parenting yang diterbitkan Elex Media:

=> AdaptiveParenting.id/buku <=
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Yuk silahkan Anda mulai dengan menyiapkan catatan dan 
juga mencatat jawaban 4 pertanyaan berikut ini:

1. Seberapa sadar Anda tentang anak Anda? 

2. Hal apa yang masih mengganggu anak Anda?  

3. Apa obsesi anak Anda yang masih membuatnya 
merasa tidak nyaman? 

4. Apa kebiasaan buruk anak Anda yang masih 
belum hilang setelah melakukan berbagai macam 
cara?

Sudah Anda jawab?

Ok sip! Sekarang yuk kita lanjutkan.
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Pondasi Sifat Sejati Diri Anak Anda

Di tubuh kita ada sembilan “Center” (lihat Gambar-01) 
yang menerima dan mendistribusikan energi kehidupan 
ke tubuh fisik kita. 
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Energi ini mempengaruhi bagaimana kita berinteraksi 
satu sama lain. Dan energi di dalam diri kita inilah yang 
menjadi pondasi dari sifat sejati diri kita.

Meskipun Center mempunyai nama yang umum kita 
dengar seperti Throat (Tenggorokan), Heart (Jantung) 
dan Spleen (Limpa), Center ini tidak mempunyai bentuk 
fisik. 

Center ini adalah area energi dalam diri kita yang 
tidak kasat mata. Jadi Kids Blueprint bisa dibilang 
adalah peta dari tubuh energi kita.

Betul sekali, mengetahui cara bekerja kesembilan Center 
ini akan membantu Anda mengerti apa yang terjadi dalam 
diri Anda dan anak Anda.

Kalau Anda sudah menerima Kids Blueprint anak Anda, 
coba lihat dan kenali Center apa saja yang ada di Kids 
Blueprint anak Anda?

Selanjutnya Anda perlu tahu Center mana dari Kids 
Blueprint anak Anda yang Defined atau Undefined untuk 
bisa mulai mengenali anak Anda yang sesungguhnya.

Lihat Gambar-02 lalu perhatikan Kids Blueprint anak 
Anda.
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Center yang berwarna selain putih adalah Defined. 
Artinya fungsi Center ini stabil dan konsisten, 
sehingga bisa selalu kita andalkan.

Kalau sebuah Center Undefined, maka berwarna 
putih, dan berarti energi dari Center ini tidak 
konsisten karena terpengaruh lingkungan di mana 
kita berada, dan membuat bagian diri kita ini fleksibel. 
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Ini berarti kita terbuka terhadap pengaruh dari mereka 
yang Center-nya Defined. Dan inilah yang kita sebut 
“pengaruh conditioning”.

Ketika anak terkadang beriperilaku yang bukan biasanya, 
bisa jadi karena dia sedang kena pengaruh conditioning 
ini. 

Misalnya seperti Dhava, anak sulung saya, biasanya dia 
tenang dan kalem. Tapi ketika dia sedang bersama 
adiknya, dia mendadak bisa uring-uringan karena 
Undefined Center Solar Plexus-nya terpengaruh oleh 
Defined Center Solar Plexus adiknya. 

Defined atau Undefined sama baiknya. 

Jika seorang anak punya makin banyak Undefined 
Center, anak tersebut makin empati dan fleksibel 
dibandingkan seorang anak yang lebih banyak Defined 
Center-nya. 

Jadi Anda tidak usah cemas jika ternyata anak Anda lebih 
banyak Undefined-nya dibanding Defined-nya.

Nah, sekarang silahkan lihat lagi Kids Blueprint anak 
Anda, lalu catat:

1. Apa saja Center anak Anda yang Defined? 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2. Apa saja Center anak Anda yang Undefined?

Mungkin Anda juga sudah jadi semakin penasaran dan 
bertanya tanya…

Aldian, bagaimana Center tersebut bisa menjadi 
“penyebab masalah” anak? 

Dan bagaimana pula Center tersebut bisa menjadi 
“sumber bakat” anak?

Pertanyaan yang bagus, dan kita akan lanjutkan dengan 
masing-masing Center tersebut untuk menemukan 
jawabannya.
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Head / Crown Center

Jika Defined, anak Anda punya inspirasi yang selalu 
muncul secara konsisten di kepalanya, memikirkan 
berbagai ide, kemungkinan, keraguan, kebenaran… 

Dia juga merasakan tekanan untuk menjawab pemikiran-
pemikirannya sendiri, dan juga bisa memberikan inspirasi 
mental kepada orang lain.

Anak Anda perlu belajar untuk bisa membedakan 
pertanyaan-pertanyaan mana yang penting dan layak 
dijawab, dan pertanyaan-pertanyaan mana yang bisa 
diabaikan. 

Sehingga dia tidak terjebak dalam tekanan untuk selalu 
menemukan jawaban dari semua pertanyaannya.

Jika Undefined, anak Anda terbuka terhadap inspirasi 
yang berasal dari conditioning, dan bisa terpengaruh 
untuk menemukan jawaban-jawaban dari pertanyaan 
yang tidak penting baginya.

Kalau seorang anak “kepo” dan suka nanyain hal-hal 
yang gak penting, bisa jadi karena dia punya Undefined 
Head Center dan terpengaruh conditioning.

Apakah Head Center anak Anda Defined atau 
Undefined? 
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Bagaimana Anda bisa membantu anak Anda 
memanfaatkan Defined Head Center-nya secara 
optimal atau menghilangkan conditioning dari 
Undefined Head Center-nya?
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Ajna / Mind Center

Jika Defined, anak Anda suka melakukan research, me-
review, membanding-bandingkan, serta punya pemikiran 
yang konsisten. Setiap kali ada masalah atau pertanyaan, 
anak Anda akan selalu melakukan pendekatan yang 
sama tiap kali. 

Tapi sebaliknya anak Anda juga bisa gampang kuatir 
terhadap masalah yang belum tentu terjadi. 

Ajna saya defined, dan saya sudah mengkuatirkan anak 
saya yang waktu itu mau masuk SMP, “apa cocok dia di 
situ?” Dan istri saya cuma bilang, “anak belum diterima di 
situ kok sudah dipusingin?”

Jika Undefined, anak Anda bisa berpikiran terbuka, dan 
juga bisa linglung. Anak Anda terbuka untuk memikirkan 
apa saja, tapi juga rawan pelupa dan gampang 
terganggu. 

Proses berpikir anak Anda fleksibel, terbuka terhadap 
segala kemungkinan, dan juga conditioning.

Jika seorang anak mempunyai Undefined Ajna, dan guru 
di sekolahnya mempunyai Defined Ajna, anak ini bisa 
berada dalam tekanan untuk berpikir seperti gurunya, dan 
bisa merasa tidak PD karena dia tidak bisa melakukannya 
secara konsisten. 
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Di kelas mungkin dia bisa, tapi begitu belajar atau bikin 
PR di rumah, dia kurang mampu.

Apa yang bisa Anda lakukan untuk membantu anak 
Anda jika dia punya Defined Ajna, atau sebaliknya 
Undefined Ajna?
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Throat Center

Jika Defined, cara berkomunikasi anak Anda konsisten, 
begitu juga irama dan aksennya, dengan suara percaya 
diri. 

Suaranya juga cenderung terdengar nyaring dan cepat 
iramanya bagi mereka dengan Undefined Throat.

Saya dan ketiga anak saya punya Defined Throat. 
Sedangkan istri saya Undefined Throat. Sering banget 
jadinya istri saya bilang, “aduh keras banget sih 
bicaranya. Ngomongnya juga cepet-cepet banget.” 

Sebaliknya saya dan anak-anak saya sering ngerasa, 
“mama ngomongnya pelan banget sih.” Saya sendiri juga 
kadangan gregetan kok lambat banget bicaranya.

Ya, Defined Throat begitu sudah mood bicara, biasanya 
bakal nyerocos ngomong terus dengan cepat dan 
nyaring, dan terkadang bisa melupakan kawan bicaranya.

Anda pernah merasa seperti itu?

Apa yang sebaiknya Anda lakukan jika anak Anda 
suka ngomong terus, bahkan ketika guru sedang 
menerangkan di kelas?
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Jika Undefined, mereka dengan Undefined Throat 
biasanya susah bicara, seperti susah banget menemukan 
kata-kata yang tepat untuk diucapkan. 

Bagi mereka yang Defined Throat mungkin terdengar 
lambat dan seperti agak gagap.

Tapi sebaliknya, sewaktu Undefined Throat kena 
conditioning dari Defined Throat, mereka bisa bawel 
banget, seakan-akan seperti mau melampiaskan semua 
ucapan yang selama ini terpendam dan belum 
terekspresikan.

Jika anak Anda terlambat bicara, mungkin juga itu karena 
Throat-nya Undefined. 

Apa yang bisa Anda lakukan jika anak Anda terlambat 
bicara karena punya Undefined Throat?

Atau apa yang perlu Anda lakukan jika anak Anda 
suka bicara terus padahal Throat-nya Undefined?

Saya penasaran, apakah Anda sudah mulai mengenali 
anak Anda?
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Root Center

Jika Defined, anak Anda hampir selalu merasakan 
dorongan dari sumber energi yang konsisten ini untuk 
bertindak. 

Dan biasanya jarang bisa diam. Selalu ada saja yang 
dikerjakan.

Jadi normalkah jika anak Anda tidak bisa diam dan selalu 
mengerjakan sesuatu?

Jika Undefined, secara alamiah ketika anak Anda 
sendirian, anak Anda santai dan rileks, dan menjalani 
kehidupan ini sesuai ritmenya. 

Anak Anda juga suka menunda dan menunda sampai last 
minute. Tapi biasanya begitu sudah mulai melakukannya, 
terburu-buru ingin cepat selesai karena kepingin cepat 
bebas dari tekanan Root ini.

Anak sulung saya, Dhava, juga Undefined Root. Jadi 
suka menunda bikin PR. Dan begitu bikin PR, ngebut dan 
asal selesai. Jadinya gak teliti.

Jika anak Anda suka menunda-nunda atau terburu-
buru, sudah tahu penyebabnya?
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Lalu bagaimana Anda bisa membantu anak Anda 
untuk menyelesaikan PR atau belajar jika anak Anda 
suka menunda-nunda karena punya Undefined Root?

Yuk undang saya untuk memberikan kejelasan dan 
solusi parenting anak Anda.
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Spleen Center

Jika Defined, anak Anda suka spontan dan sangat intuitif. 
Anak Anda merasa dirinya nyaman, dan kehadirannya 
juga bisa bikin orang lain merasa nyaman. 

Apakah anak Anda suka bertindak spontan? Atau punya 
intuisi yang konsisten?

Jika Undefined, anak Anda lebih sensitif terhadap 
penyakit dan juga efek obat dibandingkan anak dengan 
Defined Spleen. 

Dan anak Anda biasanya juga sensitif dan bisa 
merasakan ketidaknyaman yang dirasakan orang yang 
sedang sakit. Selain itu mungkin psychic (kekuatan 
batin)-nya juga lebih tajam dan bisa merasakan yang 
tidak dirasakan anak dengan Defined Spleen.

Anak-anak dengan Undefined Spleen juga suka berada 
dekat orang-orang yang punya Defined Spleen karena 
mereka bisa ikut merasa nyaman. 

Mereka juga susah melepas kebiasaan yang tidak baik 
untuk mereka, karena hal-hal tersebut bisa memberikan 
rasa aman yang semu bagi Undefined Spleen. 

Mereka biasanya juga takut disuruh tidur sendiri di 
kamarnya, dan kepingin tidur bersama orang tuanya.
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Apakah anak Anda gak bisa berhenti main game, atau 
suka terus-terusan nonton TV? 

Juga tidak berani tidur sendiri?

Apa yang sebaiknya Anda lakukan?
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Sacral Center

Jika Defined, anak Anda mempunya vitalitas yang tinggi 
dan punya energi yang seperti gak ada habisnya. 

Karena energinya sangat besar, biasanya mereka susah 
tidur kalau energinya belum habis. Jadi mereka memang 
harus capek dulu sebelum bisa tidur pulas.

Apakah energi anak Anda seperti gak ada habisnya? 

Bagaimana Anda bisa membantu anak Anda 
menyalurkan energi yang berkelimpahan ini?

Anak Anda antara lain bisa diberi sarana untuk 
menyalurkan energinya. Misalnya dengan olah raga yang 
sesuai.

Jika Undefined, anak Anda tidak di-design untuk kuat 
bekerja non-stop terus menerus karena tidak punya 
vitalitas yang stabil dan konsisten. 

Ketika anak Anda capek sebaiknya dia berhenti dan 
beristirahat dulu.

Ketiga anak saya semuanya Undefined Sacral, dan saya 
selalu ingatkan mereka, “jangan disforsir. Kalau sudah 
capek, jangan maksa. Berhenti dan istirahat.” 
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Kita harus ajarkan anak-anak dengan Undefined Sacral 
untuk tahu kapan cukup itu cukup. They must learn to 
know when enough is enough.

Saya sendiri juga punya Undefined Sacral, jadi cepat 
capek. Kalau saya berenang di pagi hari, sesudahnya 
biasanya langsung teler dan kepingin tidur. Kalau pun 
memaksakan diri untuk kerja, gak bisa konsen karena 
ngantuk banget.

Sebaliknya istri saya punya Defined Sacral, dia malah 
nge-gym pagi-pagi habis ngantar anak-anak sekolah dan 
sebelum ngantor. Kalau saya gak kuat seperti itu.

Apakah Sacral anak Anda Defined atau Undefined? 

Olah raga apa yang cocok untuknya?

Ingat juga kalau olah raga untuk anak dengan Defined 
Sacral dan Undefined Sacral berbeda.

Hati-hati juga kalau seandainya Anda punya Defined 
Sacral dan anak Anda punya Undefined Sacral. Anak 
Anda bisa terpengaruh dan menjadi aktif seakan-akan 
energinya banyak, padahal dia sudah capek. Jadi apa 
sebaiknya yang perlu Anda lakukan?

Yuk dapatkan kejelasan dan solusi parenting anak 
Anda!
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Solar Plexus Center

Jika Defined, emosi anak Anda berubah-ubah seperti 
gelombang. Suatu saat sedang senang, lalu merasa 
down. 

Ya memang anak Anda secara alami mengalami emosi 
dari berbagai spektrum perasaan, yang mungkin bisa 
terasa aneh bagi anak Anda dan orang di sekitar Anda. 

Emosi ini tidak pernah permanen. Selalu berubah.

Kalau anak Anda suka moody dan berubah-rubah 
emosinya, coba cek, apakah Solar Plexus-nya 
Defined?

Bagaimana Anda bisa membantu anak Anda 
menyalurkan emosinya secara sehat dan positif?

Jika Undefined, Anda mungkin mengira anak Anda 
emosional padahal sebenarnya anak Anda kena 
conditioning dari Defined Solar Plexus. 

Ingat kalau efek conditioning selalu diamplifikasi oleh 
Undefined Center. 

Ya, anak dengan Undefined Solar Plexus biasanya 
tenang dan kalem, kecuali kalau dia kena conditioning 
dari Defined Solar Plexus.
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Kedua anak kembar saya, Viella dan Liora Defined Solar 
Plexus. Anak sulung saya, Dhava Undefined Solar 
Plexus. 

Ketika Viella atau Liora sedang bad mood, Dhava juga 
terkena conditioning. 

Kalau saya tidak sadar, saya juga bisa ikut kena berlipat-
lipat karena bad mood Viella atau Liora sudah 
diamplifikasi oleh Dhava. 

Apakah anak Anda emosional dan sering tantrum?

Apakah itu karena dia memang punya Defined Solar 
Plexus, ataukah karena Undefined Solar Plexus-nya 
terpengaruh Defined Solar Plexus?

Bagaimana solusinya?

Coba bayangkan skenario berikut ini:

1. Anak Anda punya Defined Solar Plexus. Sedangkan 
Anda punya Undefined Solar Plexus. Ketika anak 
Anda ngerengek-ngerengek, nangis, ngambek atau 
tantrum, Anda bisa kena conditiong-nya hingga 2x 
lipat.  
 
Anda bisa jadi sangat emosional, dan lalu membuat 
anak Anda makin emosi, yang mempengaruhi Anda 
untuk makin emosi lagi, dan seterusnya. Ketika ortu 
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emosional, siapa yang biasanya jadi korban?  

2. Anak Anda punya Undefined Solar Plexus, sedangkan 
Anda punya Defined Solar Plexus. Ketika Anda bad 
mood, emosi anak Anda bisa terpengaruh hingga 2x 
lipat. Anak Anda bisa bertingkah, ngambek, rewel, dan 
sebagainya. 
 
Anda juga makin emosional jadinya, yang makin 
mempengaruhi anak Anda. Demikian seterusnya. 
Kalau orang tua tidak sadar untuk memutus rantai 
emosi ini, emosi akan meningkat terus berlipat-lipat. 
Dan siapa biasanya jadi yang korban?

Apa yang bisa Anda lakukan untuk mencegahnya?
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Heart Center

Jika Defined, anak Anda mempunyai tekad yang 
konsisteni sumber keteguhan hati dan keberanian di 
hidupnya, dan juga punya rasa percaya diri yang tinggi.

Anda perlu ingat kalau Defined Heart juga punya 
keinginan material alias benda fisik. Justru normal bagi 
anak Anda untuk kepingin memiliki berbagai barang :)

Kedua anak kembar saya, Viella dan Liora, punya 
Defined Heart. Jadi lumayan keras kepala dan suka 
ngotot, apalagi mereka juga type Manifestor. Lalu juga 
sering minta dibelikan mainan, jepit rambut, penghapus, 
dll. 

Bagaimana jika anak Anda sering minta dibelikan 
mainan, pernak-pernik atau buku? 

Apa yang sebaiknya Anda lakukan?

Jika Undefined, anak Anda tidak punya tekad yang 
konsisten, dan juga tidak memiliki keinginan keinginan 
material, alias kepingin punya barang-barang fisik. 

Seandainya anak Anda punya keinginan-keinginan 
tersebut, kemungkinan besar itu karena conditioning dari 
Defined Heart atau programming dari hal-hal lainnya 
misalnya seperti buku-buku yang dibacanya atau film-film 
yang ditontonnya.
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Heart Center ini terkait dengan organ jantung. Jadi kalau 
seseorang dengan Undefined Heart punya banyak 
keinginan materialistik, ini tidak baik bagi kesehatan 
jantungnya, karena dia memang di-design untuk tidak 
punya keinginan materialistik.

Anak sulung saya, Dhava, punya Undefined Heart. Kalau 
saya tanya, “mau beli mainan apa?” Seringnya dijawab 
gak mau. Tapi kalau pas bareng Viella dan Liora, dan 
Viella dan Liora minta mainan, Dhava terpengaruh dan 
minta dibelikan juga.

Anak dengan Undefined Heart juga kurang percaya diri 
dan cenderung kepingin membuktikan kalau dirinya 
berharga. 

Kepingin membuktikan kalau dirinya berani. They want to 
proof that they are worthy!

Apa yang sebaiknya Anda lakukan jika anak Anda 
punya Undefined Heart dan dia punya banyak 
keinginan materialistik?

Apa yang sebaiknya Anda lakukan jika anak Anda 
merasa kurang percaya diri dan kepingin 
membuktikan dirinya?

Bagaimana cara membuat goal setting untuk anak 
dengan Undefined Heart?
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Self Center

Jika Defined, anak Anda punya identitas yang kuat, dan 
juga tujuan hidup yang pasti. Slogannya adalah, “Saya 
tahu siapa saya, dan saya tahu ke mana tujuan saya.”

Jika Undefined, anak Anda kesulitan menemukan 
identitas dan tujuan hidupnya. Bahkan dia tidak akan 
bisa, karena siapa dia adalah di mana dia berada. “Saya 
tidak tahu siapa diri saya, dan di mana saya sekarang,” 
itulah slogan anak Anda.

Yap, I know it karena saya sendiri juga Undefined Self. 
Sering bingung siapa diri saya, dan identitas saya juga 
berubah-rubah tergantung lingkungan.

Apa yang sebaiknya Anda lakukan jika anak Anda 
sering kebingungan dengan identitasnya?

Yuk undang saya untuk memberikan kejelasan dan 
solusi parenting anak Anda!
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Studi Kasus

Ya, Anda sudah membaca penjelasan singkat kesembilan 
Center yang ada di Kids Blueprint anak Anda.

Apa yang Anda dapatkan lewat eBook ini hanyalah secuil 
jawaban dari misteri tentang anak Anda yang terkandung 
di Kids Blueprint-nya. 

Perlu analisa khusus untuk memformulasikan semua 
informasi di Kids Blueprint tersebut. 

Dan kabar baiknya, Anda bisa mengundang saya 
untuk menganalisa Kids Blueprint anak Anda dan 
memberikan parenting advice yang detil dan sesuai 
untuk anak Anda.

Berikut ini salah satu contoh ringkasan analisa dan 
parenting advising ke salah satu klien saya. Nama anak 
tersebut saya samarkan.

Diego

“Ingin dapat perhatian lebih dari adiknya, selalu 
mencari alasan untuk membuat kekacauan, merasa 
selalu harus mengalah…”

Ketika menganalisa chart Diego, kepala saya cenut-
cenut, pundak saya pegal, dan perut terasa teraduk-aduk. 
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Saya juga merasa sedih dan gak tega. Wah rupanya saya 
kena counter transference dari Diego.

Jadi ada seorang papa yang menghubungi saya dan 
meminta parenting advice untuk anak sulungnya yang 
dianggap bermasalah:
• Merasa layak untuk dapat reward tanpa usaha apapun, 

dan bila tidak diberi akan mengancam
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• Selalu mencari alasan untuk membuat kekacauan, 
teriak-teriak dan melempar barang, serta marah-marah 
tidak jelas

• Ingin menang sendiri dan selalu merasa harus 
mengalah kalau di rumah, sedangkan sewaktu di 
sekolah malah nurut dengan yang lain dan cenderung 
di-bully

• Terganggu kalau diledek masalah fisiknya atau kalau 
disuruh tampil di depan orang banyak

• Tidak berani mengungkapkan pendapat
• Mengingkari perjanjian dan sewaktu ditanya apa 

maunya, malah menjawab tidak tahu sambil cemberut
• Kepingin selalu main HP dan nonton Youtube
• Kalau dikasih tahu hampir selalu membantah atau 

menghela nafas
• Malas belajar, sering menunda-nunda pekerjaan
• Kurang menghargai orang tua dan kakek neneknya dan 

berbicara kasar sekali
• Ketika sedang marah dan sedang tidak ada papa atau 

kakeknya, maka adik, mama atau neneknya menjadi 
sasaran untuk dipukul

Saya penasaran… bagaimana rasanya jika Anda menjadi 
Diego? Atau sebaliknya, bagaimana rasanya jika Anda 
ortu yang mempunyai anak seperti Diego? Lalu 
bagaimana dengan relasi anak dengan ortu? Juga relasi 
anak dengan anggota keluarga lainnya?

Karena masalahnya menyangkut anggota keluarga yang 
lain, maka selain menganalisa chart Diego, saya pun juga 
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menganalisa relasi Diego dengan adik, mama, papa dan 
kakeknya melalui connection chart mereka masing-
masing. Sayang saya tidak bisa menganalisa relasi Diego 
dengan neneknya karena tidak ada data waktu kelahiran 
sang nenek.

First thing first, anak ini punya Undefined Spleen jadi dia 
merasa insecure dan susah melepas kebiasaan buruk. 
Punya Undefined Heart sehingga kurang PD (percaya 
diri) dan perlu membuktikan dirinya. Punya Undefined 
Sacral sehingga dia kurang gigih. Dan  punya Undefined 
Root sehingga dia suka menunda-nunda. Ini semua mesti 
dipahami diterima oleh ortu karena ini adalah bagian dari 
blueprint Diego (lihat Gambar-3).

Selalu kepingin main game HP atau nonton Youtube 
karena Undefined Spleen ini. Dia susah melepas 
kebiasaan buruk karena dia merasa nyaman sewaktu 
main game HP atau nonton Youtube. Jadi bikin dia 
merasa nyaman, antara lain dengan menerima dia apa 
adanya, tambah affection ke dia. Kemudian perlahan-
lahan kebiasaan main game HP atau nonton Youtube ini 
diarahkan ke aktivitas lain yang lebih produktif dan 
membuat dia merasa nyaman. Misalnya game HP nya 
disesuaikan: seperti Tetris misalnya, itu khan 
menstimulasi berpikir. Lalu nonton Youtube bisa 
diarahkan untuk film-film yang ada edukasinya. 
Anak-anak saya juga Undefined Spleen dan mereka juga 
suka nonton. Saya arahkan mereka untuk nonton Barney, 
Curious George, My Little Pony, karena isi ceritanya 
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edukatif. Jadi jangan sama sekali dilarang dan distop. 
Harus ada alternatif penggantinya.
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Kepingin dapat perhatian lebih antara lain juga karena 
Undefined Spleen ini. Dia kurang affection jadi merasa 
insecure. Dan mereka yang punya Undefined Spleen 
merasa nyaman ketika dekat dengan orang yang punya 
Defined Spleen. Ternyata ayah dan kakeknya punya 
Defined Spleen. Ini makanya Diego merasa nyaman 
bersama mereka sehingga lebih behave ketika marah.

Selain itu ayah dan kakeknya juga ada Gate 28 yang 
terkoneksi ke Gate 38 Gate of the Fighter-nya Diego. 
Tanpa Gate 28, orang-orang dengan Gate 38 bisa 
terjebak ke pertengkaran dengan hal atau orang yang 
tidak tepat. Dengan adanya Gate 28, mereka bisa punya 
awareness apa yang layak diperjuangkan. Ini juga yang 
berpengaruh membuat Diego lebih behave ketika marah.

Suka menunda-nunda normal bagi Diego karena Root 
Diego undefined, termasuk menunda belajar dan apa lagi 
hal-hal yang tidak disukai. Solusi untuk mengurangi 
menunda ini antara lain agar Root Diego terkoneksi ke 
Throat-nya. Ketika bersama papanya hal ini bisa tercapai. 
Alternatif lain adalah mendapatkan bridging Gate 19 atau 
Gate 41 bagi Diego agar Root-nya terkoneksi ke Throat 
lewat Solar Plexus-nya.

Orang-orang dengan Undefined Heart juga punya low 
self-esteem alias kurang percaya diri. Jadi bisa kurang 
PD di depan orang banyak. Jadi jangan diledek tentang 
fisiknya. Terima dia apa adanya. Jangan dibanding-
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bandingkan dengan anak lain atau adiknya. Kurang PD 
ini juga yang bisa membuat dia di-bully di sekolah. 
Apalagi view (cara pandang) anak ini adalah Power, 
siapa yang paling kuat.

Undefined Heart juga kepingin membuktikan dirinya ke 
dirinya sendiri atau ke orang lain. Ini makanya tidak mau 
kalah dari adiknya. Dia menganggap menang dari 
adiknya itu adalah pembuktian dirinya. Jadi kuncinya 
adalah terima dia apa adanya dan setelah menerima dia 
apa adanya, baru mulai ajari dia kalau dia tidak perlu 
membuktikan dirinya.

Diego juga ada Gate 54 Gate of Ambition. Orang dengan 
Gate 54 kepingin selalu naik statusnya dan mencari 
perhatian orang yang lebih tinggi hierarkinya. Kalau anak-
anak ya mencari perhatian ortu atau kakek neneknya. 
Kemudian efek negatif dari Gate 54 ini adalah greed 
(tamak atau rakus). Greed ini juga yang bisa membuatnya 
kepingin apa yang didapatkan adiknya.

Saran saya berikan perhatian ekstra ke Diego. Kemudian 
ajarkan juga untuk berbagi / sharing. Dan sewaktu Diego 
berbagi berikan perhatian khusus dan akui dia.

Kemudian Diego paling dominan acoustic (suara), 
kemudian visual (penglihatan), baru  touch (sentuhan) 
dan smell (bau). Jadi untuk komunikasi dengan Diego 
fokus gunakan suara. Dan ingat kalau Diego adalah 
seorang Manifestor. Ciri khan Manifestor antara lain 
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adalah susah dikontrol, jadi dengan Diego tidak bisa 
ngotot.

Coba Diego diarahkan sebagai gantinya menyuruh. Kita 
manfaatkan channel Diego yang terkoneksi ke Throat-
nya. Manfaatkan ekspresi diri, kreativitas dan 
perasaannya. Misalnya:

• When do you feel the right time to do home work? 
• Do you feel it’s a good time to do home work after 

taking bath?
• Gimana biar bisa asyik bikin PR nya?

Dan lebih mudah bagi papanya untuk mengarahkan 
Diego karena papanya punya Gate 46 yang terkoneksi 
dengan Gate 29 Gate of Saying Yes-nya Diego. Diego 
lebih mudah berkomitmen dan diarahkan oleh papanya.

Sering juga tanya Diego apakah keraguan atau solusi 
yang dimilikinya agar dia bisa mengekspresikan keraguan 
atau solusi tersebut. Ini lebih bagus kalau yang nanya 
kakeknya karena akan energinya mengalir lebih lancar.

Hargai “me time” Diego kalo dia lagi mau sendirian. 
Karena dia memang cenderung lebih suka sendirian.

Ajak dia untuk mengekspresikan dirinya, kreativitasnya 
dan perasaannya. Dia juga suka bercerita dari 
pengalaman di masa lalu. Ajak dia untuk menceritakan 
pengalamannya. 
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Kemudian bridging gate Diego adalah Gate 11 Gate of 
Ideas. Jadi dia terkondisikan untuk mendapatkan ide-idea 
untuk diungkapkan. Dia suka menggunakan ide-ide orang 
lain untuk menarik perhatian. Jadi ajak dia untuk bercerita 
dan perhatikan sewaktu dia cerita. Kasih reaksi 
emosional misalnya ketawa, kaget, takut dll karena dia 
suka dapat reaksi emosional dari pendengarnya. 

Diego mencari alasan untuk membuat kekacauan atau 
marah-marah tidak jelas karena dia seeking attention, 
dan menikmati reaksi emosional dari audience-nya. 
Begitu juga teriak-teriak dan melempar barang karena dia 
tidak mendapat kesempatan untuk mengekspresikan 
dirinya. Dia melampiaskan kemarahannya yang 
terpendam.

Jadi coba beri dia channel untuk melampiaskan emosinya 
dengan sehat. Misalnya kasih sansak buat dipukul dan 
ditendang. Atau bantal juga bisa dipukul dan dibanting. 
Olah raga juga bisa membantu menguras emosi.

Dan bisa juga Diego marah-marah karena dia 
mendapatkan resistansi karena tidak minta ijin sebelum 
melakukan sesuatu. Manifestor anak strateginya adalah 
meminta ijin. Ketika dia tidak minta ijin, dia bisa 
mendapatkan hambatan. Dan Manifestor akan marah 
sewaktu mendapatkan hambatan.

Jadi Diego mesti mulai diajarkan untuk meminta ijin 
sebelum melakukan sesuatu. Dan ini memang tidak 
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mudah karena Manifestor memang cepat sekali action-
nya. Anak kembar saya juga Manifestor, Emotional 
Manifestor. Jadi saya juga merasakan kekerasan 
Manifestor. 

Setiap anak unik. Setiap anak berbeda. Diego dan 
adiknya pun berbeda. Jadi jangan dibandingkan. Adiknya 
bisa mengerjakan tugas sampai selesai atau sampai ada 
yang tidak mengerti, karena adiknya adalah seorang 
Generator. Seorang Generator biasanya gigih 
mengerjakan sampai selesai. Selain itu adiknya juga 
punya Gate 46 yang terkoneksi dengan Gate 29 Gate of 
Saying Yes-nya Diego sehingga Diego lebih gampang 
berkomitmen mengikuti adiknya.

Ketika Diego marah, empati ke dia, dan akui 
perasaannya. “Papa tahu kamu marah…”. Lalu kasih dia 
waktu sendirian sampai dia tenang. Sesudah tenang baru 
bisa diajak ngobrol santai tanpa menghakimi. “Boleh tahu 
kenapa tadi kamu marah?” Kalau dia mau cerita bagus, 
kalau gak mau cerita ya gak apa-apa.

Sedangkan kurang menghargai ortu dan kakek nenek 
karena Tribal Circuit Diego rendah dibandingkan 
Individual Circuit  dan Collective Circuit-nya. Jadi Deigo 
mesti diajari untuk menghormati ortu dan kakek neneknya 
dengan cara menerima dirinya sendiri, dan menyalurkan 
kemarahannya dulu dengan sehat. Kemudian setelah 
emosinya tersalurkan, baru diajari menghormati ortu dan 
kakek neneknya.
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Dan penting sekali diingat kalo Diego adalah anak yang 
emosional. Solar Plexus-nya defined. Jadi dia mengalami 
gelombang emosi yang bergerak naik turun. Ketika 
gelombangnya naik dia senang happy. Ketika 
gelombangnya turun dia sedih moody. Jadi ajari dia untuk 
sabar dalam mengambil keputusan. Tidak boleh buru-
buru, apalagi spontan. Ajari untuk menunggu agar dia 
mengalami satu pola gelombang emosinya sebelum 
mengambil keputusan.

Satu lagi, Diego bisa pilih-pilih makanan (picky eater) 
karena pengaruh dari Gate 49-nya: food discrimination. 
Jadi saran saya jangan dipaksa ketika makan dan biarkan 
dia memilih apa yang dia mau. Tapi dia juga perlu diajari 
ada saat-saat di mana dia tidak bisa pilih-pilih makanan 
dan harus beradaptasi, misalnya ketika retret di acara 
sekolah, camping Pramuka atau acara lainnya. Pada 
saat-saat itu ya mau gak mau dia harus makan apa yang 
ada. Dan dia mungkin merasa emosi karena tidak bisa 
pilih-pilih makanan pada saat itu, jadi mesti diajari untuk 
melepaskan emosinya dengan cara yang sehat.

Perlu diingat, semua di Human Design adalah binary, jadi 
kebalikannya juga bisa terjadi.

Perilaku terkait umur, atau terkait blueprint-nya, yang 
tidak penting, sebaiknya diabaikan saja. Karena tidak 
worth it untuk mengorban relasi ortu dengan anak hanya 
agar anak mengikuti semua kemauan ortu.
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Dan masih ada lagi berbagai studi kasus lainnya di 
buku Adaptive Parenting yang diterbitkan Elex Media, 
dan bisa Anda dapatkan di Gramedia atau toko buku 
lainnya.

Ingat, advice ini hanya berlaku spesifik untuk Diego 
karena Kids Blueprint setiap anak berbeda. 

Jadi untuk mendapatkan Adaptive Parenting advice 
yang spesifik untuk anak Anda, Anda bisa langsung 
mengundang saya.

Masih Bingung atau Ragu Membaca Kids 
Blueprint Anak Anda?

Yuk Mau Analisa dan Penjelasan Tertulis Kids 
Blueprint Anak Anda?

=> AdaptiveParenting.id/analisa <= 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Tanggung Jawab Orang Tua

Ingat Anda, adalah tanggung jawab bagi kita, para orang 
tua untuk mendidik dan membesarkan anak-anak kita 
sesuai blueprint mereka masing-masing. Dan kini ada 
satu kesempatan lagi bagi Anda untuk bisa 
melakukannya.

Yuk undang saya untuk memberikan kejelasan dan 
solusi parenting anak Anda, sekaligus menjawab 
pertanyaan dan keraguan Anda!

Cheers,

Aldian Prakoso
Parenting Advisor, Counselor & Coach
Penulis buku Adaptive Parenting
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