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Masa kanak kanak sering diistilahkan masa keemasan karena saat masa kanak kanak semua

hal bisa diajarkan dengan sangat mudah. Seorang anak mampu mengidentifikasi dan
mengaflikasikan fungsi kata baik subjek, predikat, objek, maupun kata keterangan. Ia tahu
dengan sendirinya mana kata kerja, mana kata benda, dan mana kata sifat. Begitu jelasnya
perubahan dari merangkak sampai bisa berjalan dan berlari bahkan belajar naik sepeda.

Jawaban sederhana orang tua adalah karena anak belum dibebani pikiran dan masalah
kehidupan yang sangat komplek. Benar atau salah jawaban tersebut dapat di jelaskan dalam
uraian berikutnya.

Pikiran Sadar dan Bawah Sadar Anak

Anak sebagaimana manusia yang lainnya secara umum memiliki dua jenis pikiran, yaitu pikiran
sadar ( conscious mind) dan pikiran bawah sadar (subconscious mind), dimana Pikiran sadar
identik dengan otak kiri dan pikiran bawah sadar identik dengan otak kanan.

Pikiran sadar berhubungan dengan logikan dan
rasionalitas yang berfungsi mengindentifikasi informasi
yang masuk melalui indra baik penglihatan,
pendengaran, perasaan. Informasi yang masuk kemudian
di bandingkan dengan referensi, pengalaman dan
informasi yang sudah ada sebelumnya. Kemudian pikiran
sadar menganalisa seberapa penting informasi tersebut
apakah cukup penting atau harus diabaikan, bermanfaat
atau berbahaya. Fungsi pikiran sadarlah yang
memutuskan tindakan apa yang harus diambil atas



informasi tersebut.

Pikiran bawah sadar berhubungan dengan emosi, intuisi, kreatifitas, presepsi, kepribadian,
kebiasaan, dan nilai‐nilai etika dan kepercayaan ( belief system). Pikiran bawah sadar tidak
menganalisa dan memilah milah informasi sehingga seluruh informasi masuk dalam memori
pikiran bawah sadar. Kemampuan menyimpan memori pikiran bawah sadar bersifat jangka
panjang dan tidak terbatas.

Pikiran sadar hanya mampu menyimpan memori antara 7 hingga 9 informasi dalam sesaat,
sedangkan pikiran bawah sadar mampu menyimpan ingatan lebih dari 2 juta informasi dalam
sesaat. Bisa dibayangkan betapa luar biasanya kemampuan bawah sadar.

Anak kecil, usia antara nol hingga tiga tahun, seluruh tindakannya didominasi pikiran bawah
sadarnya, tak heran jika pada usia itu anak benar benar menampakan kecerdasan yang luar
biasa. Sedangkan pikiran sadar baru mulai aktif pada usia 3 tahun. Daya analisa anak kian
meningkat seiring perkembangan usianya. Namun hingga usia tujuh sampai tiga belas tahun,
tindakannya masi tetap didominasi pikiran bawah sadarnya.

Kecerdasan anak yang luar biasa ini perlu diwaspadai karena selain sangat memberdayakan bila
orang tua mampu mengelolanya, justru malah mencelakakan bila kemapuan bawah sadarnya
hanya terprogram oleh data data pengalaman negatif.

Hingga usia tujuh tahun pikiran sadar anak belum aktif atau saat dominasi pikiran bawah sadar
sangat besar, ucapan orangtua adalah kebenaran. Kata‐kata orangtua, baik yang positif maupun
yang negatif diterima sebagai sebuah realitas. Sehingga menjadi kewajiban orangtua untuk
memilah informasi positif karena data yang masuk akan membentuk karakter emosi anak yang
akan terus dibawa hingga masa depan. Kejadianya adalah terbentuknya mental block, fobia,
trauma pada remaja dan dewasa berawal dari pengalaman atau sugesti yang diterima secara
negatif dari orangtua dan kelurga disekitar rumah dan lingkungan termasuk sekolah ketika anak
usia tersebut.

Jenis Kesadaran Anak.

Kesadaran manusia terbagi dalam tiga bagian yaitu; normal state, hypnosisi state, dan sleep
state. Istilah tersebut dalam rangka pengkatagorian untuk mempermudah pemahaman. Disiplin
ilmu lain mungkin menggunakan istilah yang berbeda dalam mengulas hal yang sama, yang
terpenting adalah kita memahami kondisi kesadaran anak lalu memanfaatkannya untuk hal‐ hal
yang positif.

Normal state.



Normal state adalah kondisi kesadaran normal, situasi ketika pikiran kritis, daya analisis, logika,
dan rasionalitas manusia sedang bekerja penuh. Jika dilihat dari skala gelombang otak, norma
state berada dalam gelombang beta, dengan frekuansi sekitar 25 sd 12 herz.

Normal state terjadi saat anak tengah aktif bicara, aktif bermain bersama teman‐temannya,
aktif menghitung atau belajar matematika, makan, mandi, dan aktivits sadar lainnya. Aktivitas
yang diuaraikan tadi tidak mutlak menunjukan anak dalam kondisi kesadaran normal karena
kerap kali kondisi kesadaran anak bergeser ke wilayah trance ( hypnosis state)

Hypnosis State

Hypnosisi state terjadi ketika frekuensi gelombang otak anak menurun berada dalam
gelombang alfa dalam frekuensi 12 sd 8 herz. Contoh kondisi ini adalah ketika anak sedang
fokus membaca cerita, asyik menonton film kartun, atau terbuai dalam permainan game.
Bahkan frekuensi gelombang otak bisa turun ke prekunsi 8 sampai dengan 4 herz atau dalam
skala gelombang teta. Contohnya ketika anak dalam situasimengantuk berat, atau tidur dengan
mimpi. Tanda khasnya yaitu terjadinya gerakan memutar yang terlihat pada kedua kelopak
matanya ( rapid eye movement).

Kondisi hypnosis state merupakan ruang ketika tubuh anak merasa sangat nyaman. Momen ini
bisa dimanfaatkan sebagai medium untuk mengakses pikiran bawah sadar anak, sehingga
efektif untuk mengedukasikan nilai‐nilain kehidupan yang positif.

Sleep state

Sleep state terjadi ketika frekuensi gelombang otak turun di sekitar 4 hingga 0,1 herz, maka
anak memasuki kondisi tidur lelap atau dalam skala gelombang delta. Biasanya ada di area 30
menit sejak pertama anak tidur dan 30 menit sebelum terbangun tidur. Kondisi tidur lelap ini
sangat penting sebagai masa istirahat juga untuk tubuh melakukan recovery sel‐sel yang rusak.

Dalam kondisi tidur lelap anak tidak bisa disugesti. Namun apabila diperlukan dalam kondisi
tersebut anak bisa diintervensi untuk memasukan sugesti positif dengan cara menggeser
gelombang kesadaran anak menjadi pada posisi alfa atau theta dengan methode hypno sleep..
Hypno sleep dilalukan dengan mengelus wajah atau kepala anak dengan lembut sambil
memanggil namanya, hingga anak sedikit merespon dengan malas, pertahankan ia jangan
sampai bangun dengan mengatakan " Sayangku, tetap tudur dengan nyaman ya, mamah/papa
hanya ingin bilang bahwa mulai sekarang dan seterusnya, kamu menjadi anak yang kerja keras
dan semangat dalam belajar dengan tetap melakukan aktifitas keseharian di rumah dan di
sekolah."



Menyikapi Hypnosis State

Sebagaiman penjelasan sebelumnya, hypnosis state merupakan kondisi ketika anak sedang
fokus, rilek, nyaman, dan kesadaran tertuju pada dirinya sendiri. Sehingga ketika anak sedang
asik bermain game, maka panggilan namanya tidak diperdulikan dan tidak didengarkan. Kondisi
tersebut dalam hypnosis disebut sebagai negative audio hallucination. Dengan fokus maka
suara suara diluar objek fokus anak seakan hilang.

Fenomena lain, sering kali anak sedang fokus menonton film kartun kesayangan atau saat anak
mengantuk berat, ia bahkan tidak merasakan gatal atau sensasi rasa apapun ketika nyamuk
hinggap dan mengigitnya atau ketika dicubit lembut. Fenomena ini dalam hypnosis disebut
anestesi.

Orang tua harus waspada ketika anak berada dalamkondisi tersebut. banyak kasus terjadi,
karena anak sedang asyik bermain game, orang tua menjadi marah, mengomel, dan tanpa
sadar keluar kata kata buruk yang menjadi sugesi negatif buat anak. Sugesti negatif ini sangat
berbahaya karena terjadi disaat pikiran bawah sadar terbuka lebar.

Apabila dimanfaatkan dengan baik, kondisi sugestif ini justru efektif untuk membuat anak
menjadi hebat dengan mengintervensi momen ini dengan memberikan sugesti sugesti positif
pada anak, mejadikannya sebagai ruang solusi atas masalah psikosomatik anak.

Momen Momen Sugestif

Hypnosis state dapat diwujudkan dengan cara formal dan informal. Cara formal dilakukan
dengan methode hypnosis yaitu dengan mem bypass critical area sehingga menembus pikiran
bawah sadar. Menggunakan Methode hypnosis tentunya harus terlebih dahulu harus
mempelajari methodenya atau melalui bantuan tenaga ahli hypnosis.

Adapun cara informal dengan memanfaatkan kondisi alamiah manusia yang mampu dengan
sendirinya memasuki kondisi hypnosis state pada momen momen tertentu disaat pikiran
bawah sadar terbuka lebar, dan manusia mampu memasuki area yang sangat sugestif. kejelian
menangkap momen meomen penting ini sangat bermanfaat dalam menyiapkan anak yang lebih
berdaya. Momen sugestif dimaksud akan dibahas dalam uraian berikutnya.

Saat ngantuk

Pada momen ini gelombang otak anak turun dari beta ke alfa. Anak dalam kondisi sangat malas
melakukan hal hal lain selain tidur. Kondisi seperti ini sangat sugestif sehingga afirmasi atau



pesan sangat mudah masuk ke dalam pikiran bawah sadarnya. Ucapkan sugesti positif dengan
lembut dan penuh kasih sayang setengah berbisik di dekat telinga dan diakhiri dengan
komfirmasi. Contoh sugesti positif; Ihsan sayang, mulai sekarang dan seterusnya kamu sangat
semangat belajar. Dari hari kehari semangat belajarmu semakin besar ,semakin hebat dan
menjadi kebiasaan yang kuat. Ihsan mendengar Mama karena Mamah sangat sayang sama
Ihsan, Ya, Sayangku?

30 menit Menjelang tidur

Dalam momen 30 menit menjelang anak tidur,. anak dalam kondisi alpa hingga theta dimana
anak dalam kesadaran yang rilek dan sangat sugestif. Silahkan sampaikan sugesti positif Anda
dan ahiri dengan komfirmasi sebagai mana contoh atau modifikasi sesuai kebutuhan.

Saat bermimpi

Saat bermimpi kesadaran otak berada pada kondisi theta dengan tanda ketika kelopak matanya
bergerak seakan bola matanya berputar yang disbut dengan REM(Rapid Eye Movement). Mimpi
dengan tanda REM seperti ini merupakan momen sugestif.

Saat mengigau

Peluk dan belai anak anda dan ucapkan cita kasih sebelum menyampaikan kata kata sugestif
disaat anak mengigau dan ulangi beberapa kali diahiri komfirmasi. Saat mengigau anak pada
gelombang theta yang sangat sugestif.

30 menit menjelang bangun

Tuhan menciptakan tubuh manusia disertai sistem internal yang sangat sempurna dalam
menjaga keseimbangan. Sebelum bangun tidur, fisik dan mental butuh persiapan secara
bertahap sehingga benar benar siap beraktifitas.30 menit lamanya kesadaran bergerak dari
gelombang beta dari gelombang theta dan alpha. Dimomen 30 menit menjelang bangun tidur
inilah orang tua dapat memasukan sugesti positif pada buah katinya dan ahiri dengan
komfirmasi.

Saat fokus membaca buku

Saat membaca biasanya anak berada di gelombang alpa. Uji
dengan lembut memanggilnya, bila menjawab tanpa menoleh,
atau masal menjawab bahkan tidak menjawab sama sekali, itu
pertanda anak sedang fokus. Berikan Sugesti positif tanpa perlu
menyentuhnya agar pikiran sadarnya tetap pokus ke buku.



Contoh sugesti; Sayang, terus fokus membaca ya, sambil mendengarkan kata kata mamah.
Mulai sekarang dan seterusnya, dari hari ke hari kamu adalah anak yang cerdas dan bertambah
cerdas. Kamu bisa mengingat apapun yang ingin kamu ingat karena daya ingatmu semakin hari
semakin kuat. Iya kan, Nak?

Saat main game dan Saat asyik nonton TV

Ketika anak asik main game, anak sangat fokus
sehingga gerbang pikiran bawah sadarnya terbuka
lebar. Panggil dengan lembut untuk memastikan
bahwa pikiran sadarnya tidak menghiraukan anda.
Ucapkan sugesti positif tanpa menyentuk dan
menganggunya. Ulangi beberapa kali dan ahiri
dengan komfirmasi.

Kondisi saat nonton TV sama dengan ketika anak
sedang bermain game. Biarkan anak anda semakin fokus pada objek baik TV ataupun layar
lainnya, kemudian masukan sugesti fositif sebagaimana contoh sugesti diatas atau anda juga
bisa memodifikasinya sesuai kebutuhan anda.

Saat asyik menulis/menggambar/melukis

"Hasna sayang, semakin kamu asyik menggambar, kamu semakin nyaman dan bertambah
nyaman jauh lebuh nyaman lagi," setelah memperkuat konsentrasi dan kenyamanan dengan
cara tersebut dilanjutkan sugesti positif anda.

Saat melamun

Gerbang pikiran bawah sadar menjadi terbuka ketika anak anda bengong dan melamun.
Pastikan tidak menganggu ataupun menyentuk saat memasukan sugesti positif agar critical
faktor tetap istirahat.

Saat sedang mengingat sesuatu

Saat mengingat merupakan momentrance ringan sehingga bisa memasukan sugesti positif
dengan lembut. Contohnya; " San, semakin kamu mengingat, kamu semakin fokus dan
konsentrasi, dan kamu memutuskan diri untuk rajin belajar. Mulai sekarang dan seterusnya
kamu semakin rajin belajar."



Saat bingung

Sugesti apapun dengan mudah masuk dalam pikiran bawah sadar ketika gerbang terbuka. Saat
bingung ini gerbang pikiran bawah sadar terbuka lebar sehingga bisa dimasukan sugesti positif
untuk buah hati anda.

Saat Banjir informasi

Ketika banjir informasi menyebabkan pikiran sadar menjadi bingung karena pikiran sadar hanya
mampu menampung 7 sampai 9 informasi secara bersamaan. Saat otak manusia di jejali
informasi bersamaan makan critical faktor memilih istirahat. Dan saat inilah sugesti menerabas
ke pikiran bawah sadar seseorang.

Saat terkejut

Saat terkejut hanya terjadi beberapa detik sehingga sugesti positif bisa anda berikan kepada
anak anda hanya beberapa kata saja. Misalkan, " Kamu rajin berolah raga."

Saat kagum

Saat anak anda kagum kepada mainan baru atau tokoh dalam film atau kartun maka fokus anak
anda meningkat dan diiringi emosi yang memuncak. Kondisi tersebut merupakan kondisi yang
sangat sugestif sehingga anda bisa memasukan sugesti positif kepada buah hati anda.

Saat marah dan Saat Menangis

Emosi yang inten saat marah menyebabkan sugestifitas anak
meningkat. Ikuti alur marahnya , jangan dibantah, kemudian
masukan sugesti positif dengan lembut.

Menangis mampu merangsang sugestifitas anak anda. Emosi
yang fokus dan memuncak menyebabkan gerbang pikiran
bawah sadar anak anda terbuka lebar. Maka inilah saat yang
tepat bagi orang tua memberikan sugesti positif. Ikuti alur
emosinya, berikan sugesti positif dengan lembut dan ahiri
dengan komfirmasi.

Saat berdoa

Dengan berdoa maka gelombang otak turun memasuki kondisi alfa dan theta. Ketika anak anda



khusyuk berdoa, masukan sugesti sugesti positif. Andapun dapat memimpin doa bersama dan
masukan sugesti positif dalam rangkain doa tersebut.

Saat sedih

Sedih merupakan kondisi dimana anak anda sedang fokus pada masahnya. Critikal faktornya
terbuka dan sugesti dapat menerobos gerbang bawah sadar. Gunakan momen ini untuk
memasukan sugesti fositif kepad buah hati anda.

Saat takut

Sama hanya dengan nangis dan marah, saat takut merupakan kondisi emosional. Rilekan anak
anda dengan memeluk lebut, buatlah aman dan nyaman, kemudian masukan sugesti positif
dengan diahiri komfirmasi.

Tipe Sugestibilitas

Sugestibilitas merupakan kemampuan menerima sugesti sesuai dengan kecenderungan cara
pikiran menerima pesan dan pengalam yang terbentuk karena interaksi sosial khususnya
keluarga dan lingkungannya. Berdasarkan jenisnya, sugestibilitas anak terdiri dari du tipe yaitu
Fisikal dan Emosional.

Tipe Sugestibilitas Fisikal

Sampai usia tiga tahun anak memiliki sugestibilitas fisikal. Sehingga
jangan heran ketika anak berinteraksi cenderung lebih
menggunakan fisiknya. Menagis, meraba apapun yg disekitarnya,
menjilat, mengigit, memukul dan tindakan pisik lainnya merupakan
aplikasi dari ekpresi dari pikiran bawah sadarnya. Kemudian dalam
perkembangan selanjutnya keluarga dan lingkungan akan
membentuk karakter anak apakah akan memiliki sugestibilitas
fisikal atau sugestibilitas emosional.

Bila orang tua anak konsisten antara apa yang diucapkan dengan yang diperbuatnya, si anak
cenderung memiliki sugestibilitas fisikal. Hal ini diperkuat dengan perlakuan orang tua yang
memberikan kasih sayang dengan sentuhan, belaian, dan pelukan. Kesinambungan dan
sinergitas antara nilai nilai yang ditanamkan dan perlakuan serta perbuatan dalam komunitas
baik keluarga maupun lingkungannya.

Tipe Sugestibilitas Emosional



Orang tua kerap menunjukan inkonsistensi antar yang dilakukan dengan apa yang
diucapkannya, anak akan bingung sehingga berusah mencari dan memahami nilai kebenaran
sendiri sehngga pikirannya terlatih untuk terus menilai dan mempertanyakan. Hal itulah yang
menyebabkan kecenderungan anak dengan tipe sugestibilitas emosional.

Contoh inkonsistensi yang diperlihatkan orang tua kepada anak; Seorang ibu sangat kesal
kepada anaknya ketika anaknya menghindar saat memberikan vitamin. " Ya bagus kamu ga
perlu minum vitamin. Sana kamu tidur saja !". Ketika si anak memilih tiduran sebagaimana
ucapan ibunya, si ibu malah marah besar dan menjewer anaknya. Kebingungan anak akan
menyebabkan pikirannya mencari nilai kebenaran sendiri terhadap apa yang diucapkan ibunya.

Bersambung.................................


