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PENDAHULUAN 

• Sejak lahir, anak dibesarkan dengan cara dan 
sudut pandang yang ideal menurut orang 
tuanya. 

• Semua masalah anak bersumber dari “rumah”. 
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• Masalah apapun yg Anda alami saat ini 
bersama anak Anda, maka kunci jawabanya 
ada di RUMAH Anda. 

 



Berdasarkan penelitian psikolog anak : 

• Lebih dari 90% masalah anak disebabkan oleh 
kesalahan / ketidaktahuan or-tu/Lingkungan 
terdekat dalam cara berkomunikasi & 
penyampaian nilai-nilai yg baik pada anak. 
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• Mendidik anak dilakukan sejak dalam 
kandungan. 
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• Saat diberi kesempatan mendidik, kadangkala 
orang tua mengabaikan tetapi saat ketika anak 
tidak lagi menaruh hormat kpd ortu, melawan 
atau menyimpang dari aturan agama & 
tatanan sosial ortu baru kebakaran jenggot 
bahkan menyalahkan anak. 

 



• Memaki & menghina anak 
• Melebihkan seorang anak dari yang lain. 
• Menumbuhkan rasa takut & minder pada anak. 
• SELALU memenuhi permintaan anak. 
• Terlalu pelit pada anak 
• Tidak mengasihi & menyayangi anak 
• Terlalu berprasangka baik pada anak 
• Mengungkit kesalahan masa lalu. 
• Banyak mengancam 
• Tidak konsisten 
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BEBERAPA KELALAIAN ORANG TUA 



10 Hal yang paling diinginkan anak dari orang tua : 

1. Tidak bertengkar di hadapan mereka. 

2. Berlaku adil terhadap semua anak-anaknya. 

3. Jujur. 

4. Toleran terhadap yang lain. 

5. Selalu menyambut teman-teman mereka 
dengan ramah. 
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6.   Membangun semangat tim bersama mereka. 

7.   Mau menjawab setiap pertanyaan mereka. 

8.   Mau mengajarkan displin, tapi tidak didepan 
orang lain terutama teman mereka. 

9.   Lebih melihat sisi positif daripada sisi buruk 
mereka. 

10.Konsisten. 
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ADIKSI 
GADGET DAN GAME ONLINE  

PADA ANAK 
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Bahaya Kecanduan Game Online Pada Kesehatan 

1. Penurunan konsentrasi belajar,  
2. Memicu autisme,  
3. Mengganggu fungsi daya ingat, 
4. Atrofi/penyusutan otak,  
5. Kelainan neurotransmitter dopamine,  
6. Kelainan respon otak,  
7. Memicu halusinasi, 
8. Gangguan sirkulasi seperti pusing kepala,  
        migrain atau vertigo   
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Gangguan Lainnya 

1. Gangguan Psikologi 

2. Gangguan pada mata 

3. Gangguan pada THT 

4. Gangguan pada organ dalam 
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Pada anak-anak, kecanduan game 
online dapat menimbulkan berbagai 

masalah antara lain: 
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1. Mengabaikan kebutuhan pokoknya 
Anak-anak yang mengalami kecanduan game cenderung 
mengabaikan kebutuhan pokok seperti makan, tidur dan minum.  
  
2. Menarik diri dari pergaulan 
Anak yang mengalami kecanduan game lebih suka menghabiskan 
waktu mereka di rumah dan tidak tertarik berkumpul dengan 
keluarga maupun bermain dengan teman-temannya. 
 
3. Lupa mengerjakan PR dan tugas di rumah 
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Strategi Mengatasi Gangguan Game Online pada Anak 

• Batasi penggunaan internet 

• Beri password pada gadget 

• Meluangkan family time setiap hari 

• Hindari kebiasaan menggunakan internet 
untuk mencari hiburan 

• Ajak/ajari anak bermain ke alam dan 
lingkungan sekitar 
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• Ajak anak mengikuti program softskill yang 
komprehensif 

• Kombinasi hypnotherapy dan spiritual EFT 
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HIPNOSIS PADA ANAK 
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Mitos – Mitos Hypnosis…  
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Praktik supranatural atau ilmu gaib 

Penipuan/kejahatan 

Tidak Sadar Di bawah kendali hipnotis 

Seluruh rahasia pribadi terungkap 

Bakat & Karisma Hipnotist 
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•    HYPNOSIS benar-benar merupakan   

      sesuatu yang alamiah/rasional & ilmiah. 

•   Hypnosis tidak berarti membuat orang  

     lain kehilangan kontrol dan mau 

     diperintah apa saja. 

 



HYPNOSIS merupakan HAL YANG ILMIAH 

Karena Kondisi Hypnosis sesungguhnya  
Adalah 

 Kondisi Gelombang Otak Alfa - Theta 
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• Menurut Penelitian, Individu yg berada pd kondisi 
“hypnotic trance” ( Pada  Glbg Otak Alpha atau Theta 
) akan lebih terbuka terhadap sugesti. 

• Bahkan dpt menetralkan dari berbagai rasa takut 
berlebihan (phobia), trauma ataupun rasa sakit. 

• Individu yg mengalami hypnotis masih dpt menyadari 
apa yg terjadi di sekitarnya berikut dgn berbagai 
stimulus yg diberikan oleh terapis. 

HYPNOSIS = ILMIAH 
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HYPNOSIS 

         HYPNOSIS                                 HYPNOS 

             Nama DEWA TIDUR Orang Yunani 

Tetapi HYPNOSIS tidak sama dengan TIDUR 

                

                    TIDUR                                HIPNOSIS 

•Tidak Menyadari. 
•Tidak mendengar suara- 
  suara disekitarnya. 

•Seperti Tidur. 
•Bisa mendengar dengan jelas. 
•Bisa merespon informasi yg  
  diterima. 



Dewa Hypnos 
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SEJARAH HYPNOSIS 

• Berdasar buku-buku Mesir kuno, India, Arab 
ataupun Yunani dikatakan bahwa HYPNOSA 
telah dikenal sejak ribuan tahun yang lalu. 
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DEFINISI HYPNOSIS 

• Kondisi seseorang mampu berespon terhadap sugesti yg 
sesuai, dengan mengalami perubahan persepsi daya ingat 
atau mood (Kaplan, 2002). 

• Keadaan setengah sadar disebabkan oleh sugesti relaksasi & 
perhatian yg terkonsentrasi pd obyek tunggal (WHO,1994.) 

• Suatu interaksi sosial seseorang untuk mengalami 
pengalaman imajinatif berdasarkan sugesti dari HIPNOTIST 
(Kihlstrom, 1997) 

• Penembusan faktor kritis pikiran bawah sadar diikuti dgn 
diterimanya suatu pemikiran selektif (sugesti). (US Dept.of 
Education Human Service Division). 



Secara Sederhana HIPNOSIS adalah : 

• IMAJINASI yang TERBIMBING 
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Dalam keseharian manusia sudah 
mengalami hypnosis secara tanpa 

disadari ( Covert Hypnosis ) 
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Hypnosis + Parenting  
(HYPNOPARENTING ) 

“Pembinaan anak dengan memperhatikan 
pengaruh hipnosis untuk selalu 

menanamkan rekaman/sugesti positif pada 
pikiran bawah sadar anak” 

27 

Kata-kata, perilaku dan sikap orang tua 95% 
masuk demikian mudahnya ke pikiran bawah 

sadar anak, seolah-olah tanpa disaring. 



• Anda bisa PERDALAM 
ilmu HYPNOTERAPI, Saya 
tidak mengingatkan ! 
Belajarlah PADA orang 
yang tepat, seperti SAYA 
dulu juga belajar dari 
orang yang tepat. 
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Penutup 

• Pemberian informasi yang kuat dan jelas tentang 
ketergantungan, mendiskusikan resiko yang 
dapat terjadi dan sumber daya yang positif di 
lingkungan yang dapat dipertanggungjawabkan 
harus diterapkan untuk mencegah kecanduan 
game online(Dong and Potenza 2014; Orzack et 
al. 2006; Shek et al. 2009; Therien et al.2014). 

• Faktor terpenting adalah orang tua dan 
lingkungan. 
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Program Pelatihan Bersama Sinergy Mind Health 

Dr. HanungPrasetya,S.Kp.,S.Psi.,M.Si(Psy), A.Md Akp 
(CHt.,CI.,CCH.,CMH., Grapholog.,MNLP) 

“The MindPUNCTURE” 

Group Therapy PeLANGSINGan Alami tanpa Diet, Tanpa Obat, Tanpa Jarum (1-2 Hari) 
Program Persalinan  Alami Tanpa Nyeri / Hypnosis for Birthing (2 hari) 

Hypnosis for Quit Smoking (Training on Trainer)( 1 hari ) 
Sukses Ujian dengan “Mencontek yang Halal” ( 1 hari ) 

Komunikasi Terapeutik Berbasis NLP (1 hari) 
Hypnosis for Pain Management (1 hari ) 

Advanced Hypnotherapy (2 hari ) 
Clinical Hypnoterapi( 1 hari ) 
Stress Management( 1 hari ) 
Sinergy Mind Selling( 1 hari ) 

HypnoKHITAN (2 hari) 
 

Hubungi :  0812 263 8908 / 0813 292 45871 Sekarang...  
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