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PERSONAL INTERACTION RESPOND BEFORE ENGAGING
PUBLIC ROLE MESSENGER / AUTHORITY

DECISION MAKING STRATEGY RESPOND THEN FOLLOW YOUR GUT
ASSIMILATION COLLABORATIVE

KEY INDICATORS FRUSTRATION OR SATISFACTION
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Apa Human Design dan Manfaatnya?
Human Design adalah sintesis dari empat ancient wisdoms (ilmu kebijaksanaan
kuno), yang menjadi suatu sistem tersendiri:
Astrology

•

I Ching

•

Chakra dari tradisi Hindu Brahmin

•

Tree of Life dari tradisi Zohar / Kabbalah
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•

Secara sederhana Human Design adalah peta energi diri kita, yang membantu kita
mengenali diri kita, genetika, pikiran bawah sadar dan pikiran sadar, sifat, bakat,
karakter, cara kita bertindak dan mengambil keputusan, sehingga kita bisa menjalankan
hidup kita dengan lancar dan lebih sedikit hambatan.

Perlu diingat bahwa Human Design bukanlah alat ramalan atau yang berkaitan dengan
hal-hal religi lainnya. Human Design adalah alat scan psikologis yang mana digunakan
untuk mendeteksi pola sadar serta bawah sadar manusia, sehingga manusia itu bisa
kembali kepada harkat martabat fitrahnya yang asli dan otentik.

Tidak ada keniscayaan, kesembuhan seketika, atau garansi hasil dengan penggunaan
Human Design. Chart reading, report, analisa dan advising bukanlah penyembuhan atau

A

pemulihan jiwa, dan hasil setiap orang berbeda.
Neutrino

S

Setiap manusia, pada saat masih di rahim dan kelahiran, dipengaruhi oleh neutrino.

Neutrino ini adalah partikel yang sangat kecil dan ringan sekali sehingga bisa menembus
berbagai benda. Neutrino ini dihasilkan di berbagai bintang di alam semesta, dan
memancar ke berbagai penjuru alam semesta, termasuk ke bumi.
Dalam perjalanan menuju bumi, neutrino ini menembus planet, bulan dan
matahari, dan sebagai akibatnya dipengaruhi oleh energi dari planet, bulan, dan matahari
tersebut. Lalu di bumi neutrino tersebut juga menembus ke janin yang ada di rahim, dan
energinya juga mempengaruhi janin tersebut.
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Kalau neutrino itu diandaikan sebagai sebuah molekul air, maka kita ini seperti
berada di bawah air terjun Niagara. Kita selalu dalam pancaran neutrino yang gak
terhitung banyaknya!
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Design dan Personality
Kemudian, untuk membuat birth chart Human Design (Kids Blueprint), digunakan
dua kalkulasi. Yang pertama dimulai dari data kelahiran: tempat dan waktu kelahiran.
Dan yang kedua dikalkulasi secara otomatis oleh program khusus.

Kalkukasi pertama menghasilkan Personality, yaitu Conscious atau pikiran sadar
kita, dan kita punya akses untuk mengontrolnya. Di Kids Blueprint, Personality ini
direpresentasikan dengan warna hitam.

Kalkulasi kedua, dihitung sekitar 88 hari sebelum kelahiran kita, menghasilkan
Design. Ini adalah Unconscious atau pikiran bawah sadar kita, dan kita tidak mendapatkan
akses langsung untuk mengontrolnya sehingga kita tidak menyadarinya. Design ini

A

direpresentasikan dengan warna merah di Kids Blueprint.

Di Kids Blueprint, semua aliran energi ini bermuara ke Throat sebagai sumber

manifestasi, tindakan dan ekpresi.

S

Defined dan Undefined

Semua yang berwarna selain putih di Kids Blueprint, baik itu Center, Channel atau

Gate, disebut sebagai definition. Sedangkan semua yang putih di Kids Blueprint, disebut
sebagai open atau undefined.
Center yang bewarna selain putih disebut Defined Center. Defined Center ini stabil
dan konsisten sehingga bisa kita andalkan. Sedangkan Center yang putih disebut
Undefined Center. Undefined Center ini tidak stabil karena dipengaruhi lingkungan.
Jalur yang menghubungkan dua Center disebut Channel. Dan setiap Channel terdiri
dari dua Gate.
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Center, Channel dan Gate mempunyai rangkaian khusus yang disebut Circuit, yang
membentuk hierarki sifat dasar dan mekanik seseorang.
Dualitas
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Human Design bersifat dualitas. Seperti yin dan yang, siang dan malam, panas dan
dingin, laki-laki dan perempuan, begitu juga dengan Human Design yang memetakan
sifat positif dan negatif seseorang. Setiap komponen birth chart Human Design seperti
Center, Channel, Gate dan lain-lainnya mempunyai sifat positif dan negatif. Sehingga
mungkin saja yang muncul dari diri seseorang adalah kebalikan dari penjelasan yang
ditulis di report ini.

Aplikasi dan Manfaat

Banyak sekali aplikasi dan manfaat Human Design, antara lain:
Parenting

•

Learning style (mengetahui cara belajar yang cocok)

•

Career guidance (mengetahui karier, profesi atau usaha yang sesuai)

•

Job recruitment and placement

A

•

Team building

•

Intimate relationship

•

Counseling

•

Relasi yang lebih baik antara ortu dan anak

S

•

Dan fokus dari Learning Style Report ini adalah memetakan gaya belajar seseorang.

Silahkan hubungi kami untuk mendapatkan aplikasi dan manfaat lainnya dari Human
Design.
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Berkomitmen Menyelesaikan dan Merespons
Sebagai seorang Classic Builder, Anda di-design untuk bekerja dan menyukai
pekerjaan Anda, serta menghabiskan energi kreatif Anda yang berlimpah setiap harinya.
Ketika Anda melakukan pekerjaan yang tepat, Anda punya sumber energi internal yang
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selalu beregenerasi, dan tidak menyerah sampai semua komitmennya diselesaikan. Inilah
yang memberikan Anda kepuasan mendalam dari pekerjaan Anda, dan tidur malam yang
pulas dan regenerasi Anda untuk esok harinya.

Anda juga fokus mengenali diri Anda sendiri serta memahami proses dan tujuan

Anda. Anda membangun hidup yang memuaskan melalui pekerjaan Anda serta
bagaimana dan di mana Anda memberikan usaha keras Anda. Pekerjaan yang tepat akan
mentransformasi hidup Anda dan memperlambat proses degenerasi tubuh Anda.

Strategi Anda adalah merespons, dan bukan memulai sesuatu. Karenanya baik

bagi Anda untuk belajar membaca “pertanda” untuk Anda respons. Pertanda ini bisa
berupa apa saja dan subyektif bagi Anda pribadi. Dan juga lakukan visualisasi sebelum
Anda merespons.

Kepuasan atau Frustrasi

Ada dua indikator umum untuk Anda. Di mana Anda berpeluang bisa mengalami

kepuasan (perasaan di mana Anda merasa benar-benar cocok dengan pekerjaan yang
Anda lakukan, dan Anda didukung dalam melakukan pekerjaan tersebut), atau frustrasi
(perasaan di mana Anda seperti “stuck”, tidak didukung dan capek melakukan pekerjaan
yang Anda lakukan). Ketika pekerjaan Anda memuaskan, Anda akan menyempurnakan
dan bisa menyelesaikan proses yang membuat “inspirasi” menjadi kenyataan).

Anda bisa mengikuti Human Design Counseling untuk bisa mendapatkan lebih
banyak kepuasan dalam hidup Anda.
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Asimilasi Kolaboratif
Anda di-design untuk menyerap dan memproses informasi dengan cara yang
spesifik. Proses Anda adalah mengasimilasi informasi tidak terjadi secara seketika. Anda
perlu jedah waktu untuk bisa mengintegrasikan dan mencerna informasi dan apa yang
Anda alami dengan baik. Karenanya Anda perlu mengalami berbagai pengalaman,
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misalnya dengan berinteraksi secara independen dengan berbagai orang yang berbeda.
Asimilasi Anda meningkat dengan Anda berada di tempat umum seperti misalnya
di kelas, kampus, coffee shop, restoran, dan lainnya. Dengan kata lain, baik bagi Anda
untuk punya berbagai interaksi independen dengan orang yang berbeda karena bisa
meningkatkan asimilasi Anda.

Empowerment dan Sharing

Tema umum blueprint Anda adalah empowerment dan sharing. Di mana fokus Anda
adalah personal, empowering, romantis dan akustik, selain juga impersonal, sharing,
realistik, eksperimental atau bisa juga suka mencari pengalaman, visual, progresif,

A

berkomitmen serta membuat style baru.

Sharing, memberitahu atau mengajar bisa menjadi salah satu metode Anda dalam

S

belajar. Misalnya Anda bisa lebih memahami dengan men-sharing apa yang empower diri
Anda, sharing eksperimen atau pengalaman Anda. Dan akan lebih efektif bagi Anda
ketika Anda berkomunikasi atau belajar secara akustik atau visual. Secara akustik
misalnya dengan mendengarkan podcast atau MP3, sedangkan secara visual misalnya
dengan membaca atau memakai mindmap. Bereksperimen dan mempunyai berbagai
pengalaman juga baik bagi Anda.

Belajar Lalu Sharing
Peran publik Anda adalah Messenger / Authority, di mana secara tidak sadar Anda
menginvestigasi atau belajar sampai detil dan dalam, untuk membangun “pondasi"
pengetahuan yang kuat di hidup Anda, karena Anda merasa insecure ketika pondasi Anda
tidak kuat. Sehingga Anda terdorong untuk mencari authority yang bisa memberikan
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Anda pondasi yang kuat, misalnya seperti mentor atau pakar di bidangnya. Anda bisa
sangat mawas diri dan juga sibuk dengan diri Anda sendiri.
Belajar bagi Anda adalah belajar seperti membaca buku, ikut training, tutorial,
meneliti atau melakukan research. Dan Anda cocoknya belajar secara serial topik yang
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sama hingga detil, bukan belajar secara paralel banyak topik yang berbeda. Anda juga
mesti diajari karena tidak bisa belajar sendiri. Jadi jika Anda masih anak-anak, orang tua
Anda perlu mengajari Anda dan memberikan Anda akses ke buku-buku pengetahuan
yang bermutu.

Karena Anda cocoknya belajar secara serial topik yang sama, maka jangan terlalu
banyak mengambil mata pelajaran dalam satu semester.

Pada saat yang bersamaan, secara sadar (consciously) Anda di-design untuk mengajar
atau sharing di hidup Anda. Mengajarkan atau sharing apa yang Anda pelajari. Anda
mempunyai potensi untuk bisa membuat solusi baru yang praktis kepada orang banyak
secara publik. Dan pada akhirnya semua penelitian dan pembelajaran Anda akan
membuat diri Anda sebagai seorang pakar di bidang Anda, dan Anda akan merasa

A

nyaman untuk membagikan apa yang sudah Anda pelajari kepada publik.

Jadi cara belajar yang cocok untuk Anda adalah belajar melalui baca buku, nonton

video, ikut training atau tutorial lainnya. Dan jangan belajar berbagai topik yang berbeda

S

secara bersamaan karena Anda perlu belajar secara serial topik yang sama. Lalu Anda
sharing apa yang sudah Anda pelajari atau research.

Fungsi yang Konsisten
Ini adalah fungsi Anda yang stabil dan konsisten sehingga bisa Anda andalkan:
❖

Tekanan adrenalin yang menopang momentum Anda dalam berkembang dan

berevolusi, dan mendorong Anda untuk bergerak. Ya, Anda merasa dalam tekanan
untuk aktif bergerak dan susah untuk diam. Dan memang sehat bagi Anda untuk aktif
beraktivitas.
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❖

Vitalitas tinggi dengan energi yang berkesinambungan seperti tiada habisnya.

Dan Anda tidak bisa tidur sebelum energi Anda habis dan Anda merasa capek. Jadi
untuk bisa tidur, Anda perlu menghabiskan energi Anda pada hari tersebut, misalnya
dengan berolahraga atau melakukan aktivitas lainnya.
❖

Anda mempunyai cinta, indentitas dan arah yang konsisten. Anda tahu di mana

Anda berada, ke mana Anda pergi, dan bagaimana menujunya. Namun ingat jangan
mengharapkan orang lain untuk juga ikut pergi ke mana Anda pergi, karena tidak
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semua orang di-design untuk pergi ke tujuan yang sama dengan Anda. Begitu juga
dalam belajar, jangan mengharapkan orang lain untuk belajar yang sama dengan
Anda. Ya, ini adalah dilema Anda, karena itu selalu ingat untuk tidak mengarahkan
orang lain tanpa diundang atau diminta.
❖

Kesadaran mental dan pikiran yang membuat konsep dan menginterpretasikan

jawaban-jawaban sebagai opini, konsep dan teori. Cara berpikir Anda konsisten
sehingga Anda bisa sulit menerima pemikiran-pemikiran atau informasi baru yang
berbeda dari yang Anda yakini. Karena itu baik bagi Anda untuk belajar dari berbagai
perspektif yang berbeda. Misalnya belajar sejarah dengan membaca berbagai buku
yang ditulis berbagai pengarang yang berbeda, sehingga Anda bisa mengkonsepkan
sejarah tersebut dari berbagai sudut pandang.

Cara Anda berkomunikasi dan bertindak konsisten.

A

❖

S

Shadows atau Gangguan

❖

Anda tidak boleh spontan karena intuisi Anda tidak konsisten. Anda sensitif

terhadap sensasi tubuh Anda, dan bisa merasakan kondisi kesehatan orang lain.
Anda juga susah melepas kebiasaan buruk walaupun tahu kebiasaan tersebut tidak
baik untuk kesehatan Anda. Anda juga mencari kenyamanan
Immune system Anda tidak sebaik mereka yang punya Defined Spleen sehingga tidak
sehat bagi Anda untuk terlalu sering atau banyak mengkonsumsi obat-obatan. Dan
jika Anda sakit, sebaiknya berikan waktu ekstra bagi tubuh Anda untuk beristirahat
dan pulih kembali (jangan langsung masuk sekolah / kuliah ketika Anda belum
betul-betul sehat dan jangan memaksakan diri untuk sekolah / kuliah ketika Anda
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sedang sakit).
❖

Emosi Anda terpengaruh lingkungan. Jadi Anda perlu menyadari apakah yang

Anda rasakan adalah emosi Anda sendiri, ataukah emosi orang lain? Anda juga
sensitif terhadap emosi orang lain dan berpotensi untuk berempati terhadap orang
lain.
Anda mencari pengakuan dengan berusaha membuktikan ke orang lain dan
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❖

diri Anda sendiri. Jangan terjebak untuk membuktikan diri Anda berharga dengan
belajar berlebihan untuk mendapatkan nilai yang sempurna. Tidak mendapatkan
nilai 100 atau A bukan berarti Anda tidak berharga. Just do your best dan terima apa
pun hasilnya.
❖

Inspirasi Anda terpengaruh lingkungan dan tidak konsisten sehingga Anda

suka bingung, ragu atau menanyakan hal-hal yang tidak penting bagi Anda, bahkan
bisa membuat Anda cemas. Anda perlu bisa membedakan mana inspirasi yang
pantas untuk Anda renungkan, dan yang mana hanyalah gangguan. Namun di balik
semua ini, Anda berpotensi untuk bisa mengeksplorasi misteri kehidupan,

A

kesadaran manusia, dan berbagai kemungkinan intelektual di berbagai subyek.

Keterampilan Bisnis

S

Anda memiliki bakat keterampilan bisnis berikut ini untuk Anda kembangkan:

❖

Culture

❖

Capacity

Otak yang Aktif
Sistem otak Anda aktif sehingga membutuhkan energi yang besar, yang berasal dari
makanan yang Anda makan, sehingga Anda perlu makan yang cukup dan tidak boleh
kelaparan.
Tubuh Anda mencerna makanan secara spesifik, yang membuatnya bisa menyerap
nutrisi dengan baik untuk perbaikan, perawatan dan pertumbuhan tubuh Anda. Ketika
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Anda meningkatkan penyerapan nutrisi tubuh Anda maka Anda meningkatkan
keseluruhan kesehatan tubuh Anda, dan terutama yang terpenting yaitu fungsi otak dan
kapasitas kognisinya.
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Yang sehat bagi sistem pencernaan Anda adalah dengan Anda makan makanan
yang panas dan berkuah, serta minum minuman yang juga panas. Dan yang dimaksud
dengan panas di sini adalah lebih panas dari suhu tubuh Anda.

Pikiran yang Fokus

Anda perlu untuk fokus dan Anda biasanya hanya tertarik dengan hal tertentu yang
diajarkan oleh guru, dosen, atau sumber pelajaran lainnya. Ya, Anda tidak selalu terus
menerus tertarik dengan apa yang diajarkan atau apa yang Anda pelajari. Ketika Anda
tidak tertarik, Anda merasa bosan.

Jadi Anda perlu mencatat ketika guru atau dosen sedang menerangkan, atau Anda

A

bisa juga Anda rekam sehingga bisa Anda dengarkan kembali. Dan jika bisa, sebaiknya
Anda memilih guru atau dosen yang menurut Anda menarik cara mengajarnya dan tidak
membosankan sehingga Anda bisa lebih fokus.

S

Begitu juga dalam belajar, Anda bisa buat materi pelajaran Anda lebih menarik versi

Anda. Mungkin misalnya Anda bisa beri warna-warna atau gambar ilustrasi, atau apapun
yang membuat Anda lebih tertarik. Selain itu Anda juga perlu me-review kembali apa
yang Anda sudah pelajari.

Gaya Belajar Anda Adalah…
Rangkumannya, Anda di-design untuk bekerja dan menyukai pekerjaan Anda, serta
menghabiskan energi kreatif Anda yang berlimpah setiap harinya. Anda juga fokus
mengenali diri Anda sendiri serta memahami proses dan tujuan Anda.
Strategi Anda adalah merespons, dan bukan memulai sesuatu. Karenanya baik
bagi Anda untuk belajar membaca “pertanda” untuk Anda respons. Pertanda ini bisa
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berupa apa saja dan subyektif bagi Anda pribadi. Dan juga lakukan visualisasi sebelum
Anda merespons.
Anda berpeluang bisa mengalami kepuasan (perasaan di mana Anda merasa
benar-benar cocok dengan pekerjaan yang Anda lakukan, dan Anda didukung dalam
melakukan pekerjaan tersebut), atau frustrasi (perasaan di mana Anda seperti “stuck”,
tidak didukung dan capek melakukan pekerjaan yang Anda lakukan). Anda bisa
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mengikuti Human Design Counseling untuk bisa mendapatkan lebih banyak kepuasan
dalam hidup Anda.

Proses Anda adalah mengasimilasi informasi tidak terjadi secara seketika. Anda
perlu jedah waktu untuk bisa mengintegrasikan dan mencerna informasi dan apa yang
Anda alami dengan baik. Karenanya Anda perlu mengalami berbagai pengalaman,
misalnya dengan berinteraksi secara independen dengan berbagai orang yang berbeda.
Tema umum blueprint Anda adalah empowerment dan sharing. Di mana fokus Anda
adalah personal, empowering, romantis dan akustik, selain juga impersonal, sharing,
realistik, eksperimental atau bisa juga suka mencari pengalaman, visual, progresif,
berkomitmen serta membuat style baru.

A

Secara tidak sadar Anda menginvestigasi atau belajar sampai detil dan dalam,

untuk membangun “pondasi" pengetahuan yang kuat di hidup Anda, karena Anda
merasa insecure ketika pondasi Anda tidak kuat. Belajar bagi Anda adalah belajar seperti

S

membaca buku, ikut training, tutorial, meneliti atau melakukan research. Pada saat yang
bersamaan, secara sadar (consciously) Anda di-design untuk mengajar atau sharing di hidup
Anda. Mengajarkan atau sharing apa yang Anda pelajari.
Jadi cara belajar yang cocok untuk Anda adalah belajar melalui baca buku, nonton

video, ikut training atau tutorial lainnya. Dan jangan belajar berbagai topik yang berbeda
secara bersamaan karena Anda perlu belajar secara serial topik yang sama. Lalu Anda
sharing apa yang sudah Anda pelajari atau research.
Anda merasa dalam tekanan untuk aktif bergerak dan susah untuk diam. Dan
memang sehat bagi Anda untuk aktif beraktivitas. Vitalitas Anda tinggi dengan energi
yang berkesinambungan seperti tiada habisnya. Anda mempunyai cinta, indentitas dan
arah yang konsisten. Anda tahu di mana Anda berada, ke mana Anda pergi, dan
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bagaimana menujunya. Cara berpikir Anda konsisten sehingga Anda bisa sulit menerima
pemikiran-pemikiran atau informasi baru yang berbeda dari yang Anda yakini. Cara
Anda berkomunikasi dan bertindak juga konsisten.
Anda tidak boleh spontan karena intuisi Anda tidak konsisten. Anda sensitif
terhadap sensasi tubuh Anda, dan bisa merasakan kondisi kesehatan orang lain. Anda
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juga susah melepas kebiasaan buruk walaupun tahu kebiasaan tersebut tidak baik untuk
kesehatan Anda. Anda juga mencari kenyamanan.

Emosi Anda terpengaruh lingkungan. Anda mencari pengakuan dengan berusaha
membuktikan ke orang lain dan diri Anda sendiri. Begitu juga inspirasi Anda
terpengaruh lingkungan dan tidak konsisten sehingga Anda suka bingung, ragu atau
menanyakan hal-hal yang tidak penting bagi Anda, bahkan bisa membuat Anda cemas.
Anda memiliki bakat keterampilan bisnis culture dan capacity untuk Anda
kembangkan.

Sistem otak Anda aktif sehingga membutuhkan energi yang besar, yang berasal dari
makanan yang Anda makan, sehingga Anda perlu makan yang cukup dan tidak boleh

A

kelaparan. Dan yang sehat bagi sistem pencernaan Anda adalah dengan Anda makan
makanan yang panas dan berkuah, serta minum minuman yang juga panas. Dan yang
dimaksud dengan panas di sini adalah lebih panas dari suhu tubuh Anda.

S

Anda perlu untuk fokus dan Anda biasanya hanya tertarik dengan hal tertentu

yang diajarkan oleh guru, dosen, atau sumber pelajaran lainnya. Ya, Anda tidak selalu
terus menerus tertarik dengan apa yang diajarkan atau apa yang Anda pelajari. Ketika
Anda tidak tertarik, Anda merasa bosan.
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Apa Saja Laporan Selanjutnya?
Intimate Relationships - Rp. 750.000*
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Aplikasi terbaik di intimate relationship (hubungan intim) adalah mengerti dan
menghargai perbedaan Anda dan pasangan Anda. Hubungan Anda berdua dibangun
dengan mengenali bahwa Anda berdua berhak untuk tetap berbeda, dan bersedia
untuk fokus pada kelebihan dari pasangan Anda, dibanding fokus pada kelemahannya.
Apa saja potensi konflik di antara Anda dan pasangan Anda?
Bagaimana solusi untuk menghindari konflik tersebut?
Di hal apa Anda mendominasi pasangan Anda, dan sebaliknya pasangan Anda
mendominasi Anda?
Di hal apa Anda ingin melakukan sesuatu tapi merasa tidak berdaya dan malah
mengikut saja dengan pasangan Anda seperti kerbau yang dicocok hidungnya? Atau
sebaliknya? Bagaimana solusinya?
Apa aktivitas yang bisa dilakukan Anda berdua untuk companionship time?
Bagian apa yang saling melengkapi di antara Anda dan pasangan Anda?
Apa makna cinta bagi Anda dan pasangan Anda?

S

A

Jadi bagaimana cara Anda membangun intimate relationship yang harmonis
dengan pasangan Anda? Yuk dapatkan jawabannya di Intimate Relationships Report!

Silahkan hubungi kami di WA 0816-795-785 atau AdaptiveParenting.id/support untuk
memesan atau mendapatkan informasi lebih lanjut.
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Comprehensive Analysis Report - Rp. 750.000*
Yuk dapatkan penjelasan bakat dan kemampuan Anda atau anak Anda sedini
mungkin.

❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Apa yang dimaksud dengan Type Anda / anak Anda?
Apa arti strategi Anda / anak Anda?
Apa bagian diri Anda / anak Anda yang fleksibel dan terpengaruh lingkungan?
Apa yang dimaksud dengan Authority (otoritas batin) Anda / anak Anda?
Bagaimana seharusnya Anda / anak Anda mengambil keputusan?
Apa peranan / perilaku yang perlu Anda / anak Anda lakukan sehari-hari?
Apa saja hidden talents atau potensi bakat Anda / anak Anda?
Apa bakat Anda / anak Anda yang konsisten dan bisa diandalkan?
Apa takdir atau misi hidup Anda / anak Anda?

M
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❖

Yuk dapatkan jawabannya di Comprehensive Analysis Report!

Silahkan hubungi kami di WA 0816-795-785 atau AdaptiveParenting.id/report untuk
memesan atau mendapatkan informasi lebih lanjut.

Investasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya. Silahkan langsung hubungi

A

*

S

kami sekarang untuk mendapatkan investasi terbaik.
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Apa Saja Layanan Lainnya?
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Parenting Counseling
Human Design Report

Human Design Counseling
Astrology Report

Astrology Counseling

Transpersonal Counseling

A

Jungian-Based Approach Counseling

S

Business Coaching & Advisory

Silahkan hubungi kami di WA 0816-795-785 atau AdaptiveParenting.id/support untuk
mendapatkan informasi lebih lanjut.
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Siapa Aldian Prakoso?
Halo, perkenalkan saya Aldian Prakoso, seorang suami dan juga
ayah dari 3 anak. Saya mengalami tumbuh dan kembang menjadi
orang lain karena terpengaruh oleh lingkungan saya, tanpa saya
sadari. Saya menjalani universitas kehidupan dan menyadari
bahwa saya sangat terpengaruh dan terkondisikan untuk bertindak
yang tidak sesuai dengan diri sejati saya.

M
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Sewaktu kanak-kanak saya merasa tidak disayangi dan diterima
apa adanya. Sewaktu konseling dengan konselor saya, saya 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 saya ikuti untuk
menemukan diri sejati saya. Sampai akhirnya saya mendapatkan konseling dari seorang
konselor yang mengerti blueprint saya dan mengajari saya untuk bisa menjadi diri sejati
saya.

S

A

Ternyata salah satu blueprint saya adalah belajar dan
mengajar. Maka tak heran jika saya aktif membagikan
ilmu saya dengan menulis lima buku laris seri
MantraUANG tentang digital marketing yang diterbitkan
Grasindo (Gramedia Widiasarana Indonesia), dan
membuat saya 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, saya juga diundang
berkolaborasi menulis buku 100 Billionaire Mindset.

Namun saya merasa ada kekosongan dalam diri saya. Sampai akhirnya saya menyadari
bahwa passion saya adalah parenting karena saya tidak ingin ada lagi anak-anak yang
mengalami pengalaman yang saya alami karena ketidaktahuan para orang tua mereka.
Seiring perjalanan waktu, saya juga menyadari bahwa banyak orang dewasa dan orang
tua yang juga mengalami masa kecil yang kurang menyenangkan sehingga membawa
'luka' yang tidak mereka sadari hingga sekarang, yang sangat mempengaruhi hidup
mereka sekarang, termasuk cara mereka memperlakukan anak-anak dan pasangan
mereka.
Maka saya mendalami Jungian Psychotherapy based approach, Transpersonal Counseling dan
Body Psychoterapy, dan telah praktek privat selama 3 tahun. Saya juga memiliki Licensed
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Practitioner of NLP by The Society of Neuro-Linguistic Programming® dan Certified
Hypnotherapist by The Indonesian Board of Hypnotherapy, Diploma in Continuing Professional
Development Psyche & Soma Practitioner, serta modalitas lain yang mendukung yaitu
Human Design Counseling dan Astrological Psychology.
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Misi saya sebagai seorang Advisor, Counselor & Coach dan lewat buku Adaptive Parenting
yang saya tulis dan diterbitkan oleh Elex Media adalah memberikan clarity (kejelasan)
kepada para orang tua untuk menyelaraskan 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. Sedangkan misi saya
melalui Psyche & Soma Therapy, Counseling & Coaching, adalah menjadi seorang guide dan
fasilitator yang bisa dipercaya, mendengarkan secara obyektif dan tidak judging, sehingga
klien merasa nyaman, aman, punya harapan, serta bisa mengungkapkan perasaan dan
emosi mereka dengan bebas.

Adaptive Parenting

@AdaptiveParenting

S

A

0816-795-785
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