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GAYA DAN KARAKTER 

TAI CHI 

Pedoman Singkat Belajar 

Mandiri 

Dr Anwar Wardy W 
 
 

INTEGRASI STRUKTURAL 

 

Salah satu prinsip inti Tai 

Chi berkaitan dengan postur 

tubuh. Bahkan, Tai Chi 

membentuk apa yang kita 

biasanya menyebut postur 

dan pelurusan.  
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Membangun frasa dari klasik 

Tai Chi — misalnya, 

"Tangguhkan tulang 

belakangnya seperti 

seuntai mutiara dari 

surga" —Tai Chi akan 

melatih untuk 

memaksimalkan potensi 

fisik tubuh kita dan untuk 

menemukan keberpihakan 

yang memberikan postur 

yang aman, tidak tertahan, 

dan anggun. 

 

Integral Qigong Practices  



draft.guide.tai-anwarwardy.03.a2w 

Tiga Pemanasan 

Memukul Drum Surgawi 

Membunyikan Nafas. 

EARTH (JING) - Berfokus 

pada tubuh; memperkuat 

jing (dasar material untuk 

tubuh fisik dan bersifat yin, 

yang artinya memelihara, 

bahan bakar, dan 

mendinginkan tubuh). Anda 

sukses di Earth Domain 

Qigong ketika Anda sehat 

dan memiliki energi untuk 

menikmati hidup dan 

berbagi kebahagiaan Anda 

dengan orang lain. 
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Phase 1. Temukan Qi - 

Membentuk Bola Qi Phase 

2. Kumpulkan Qi --- 

Kumpulkan Qi dari Surga 

dan Fase Bumi. Phase 3. 

Sirkulasikan Qi - Sungai 

Bagian Dalam Mengalir 

  

HEARTMIND (QI) -- 

Berfokus pada sistem saraf, 

pikiran, emosi. Anda sukses 

di HeartMind Domain 

Qigong jika dapat 

mempertahankan 

ketenangan di tengah 
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tekanan kehidupan, dapat 

menetapkan batasan yang 

tepat, dan menjaga rasa ceria 

melalui semua kondisi dan 

hasil. 

 

Fase 4. Purify Qi - 

Membersihkan Alam 

Semesta Kecil Fase 5. Qi 

Langsung - Melacak Yin-

Yang Channels Phase 6. 

Menghemat Qi - Mengamati 

Pass Awan. 

 

SPIRIT (SHEN) -- Berfokus 

pada keterbukaan untuk 
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menjadi dan 

mengekspresikan diri dalam 

kondisi yang tertinggi. Anda 

akan berhasil di Domain 

Surga jika dapat 

mengungkapkan cinta tanpa 

syarat, dan penerimaan. 

 

Fase 7. Wadah Qi - 

Memandikan Marrow Phase 

8. Transformasikan Qi - 

Naga Abadi yang 

Menumbuhkan Golden 

Elixir Fase 9. Larutkan 

dalam Qi - Larutkan ke 

Dalam Cahaya 



draft.guide.tai-anwarwardy.03.a2w 

                         

 
  

Mind Affirmations for Ten 

Phase Integral Qigong  

Janji Penyembuhan Qi 

Menemukan Qi, saya 

terhubung secara mendalam 

dengan alam dan menyadari 

cara baru yang kuat untuk 

memahami 

 

Phase 1.Temukan Qi dan 

makhluk. (Discover Qi and 
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being) 

 

Fase 2 Berkumpul Qi 

(Gather Qi) Gathering Qi, 

saya mengakses dan dengan 

sengaja memanfaatkan 

kekuatan alam untuk 

penyembuhan dan 

pemberdayaan. 

 

Fase 3 Sirkulasi Qi 

(Circulate Qi)Mengedarkan 

Qi, saya memberikan 

sumber daya restoratif yang 

kuat  untuk memperkuat dan 

memberi bahan bakar pada 
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organ, kelenjar, dan jaringan 

saya. 

 

Fase 4 Purify Qi Qi 

Purifikasi, saya 

mengembalikan harmoni 

batin dengan membersihkan 

dan menghilangkan Qi yang 

sudah terbuang, beracun dan 

tidak dibutuhkan, dan 

terbuka terhadap aliran 

kekuatan dan kekuatan 

kehidupan alami yang segar. 

 

Fase 5 LangsungQi (Direct 

Qi) Mengarahkan Qi, saya 
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mentransmisikan sumber 

daya penyembuhan dan 

pemberdayaan khusus untuk 

mempercepat penyembuhan 

dan memulihkan 

keseimbangan dan harmoni. 

 

Fase 6 Hemat Qi (Conserve 

Qi) Conserving Qi, saya 

melindungi esensi batin saya 

dan mengumpulkan bahan-

bahan halus untuk 

menyempurnakan elixir 

batin. 

 

Fase 7. Store Qi Menyimpan 
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Qi, saya menciptakan, 

memaksimalkan, dan 

mempertahankan cadangan 

potensi diri untuk 

mengoptimalkan kesehatan, 

kehidupan, dan makhluk. 

 

Fase 8 Transform Qi 

Transforming Qi, saya 

sangat berubah, 

mengekspresikan sifat abadi 

saya dan potensi yang tidak 

terbatas. 

 

Fase 9 Melarutkan dalam Qi 

(Dissolve in Qi) Melarutkan 
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dalam Qi, saya bergabung 

dengan bidang universal 

yang tak terbatas. 

 

Fase 10 Mengirimkan Qi 

(Transmit) Mengirimkan Qi, 

saya memanfaatkan potensi 

alam semesta untuk 

melayani penyembuhan dan 

pemberdayaan orang lain.  
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Meningkatkan Integrasi 

Kita sering memanfaatkan 

matriks biologi jaringan ikat 

tubuh untuk mendorong 

integrasi antara bagian dan 

sistem tubuh dalam latihan 

Tai Chi Pouring. Saya akan 

mengatakan: "Berhati-

hatilah dengan jaringan ikat 

dan matriks hidup yang 

menembus dan mengelilingi 

setiap sel dalam tubuh kita.  

 

Seperti kita tuangkan sesuatu 

dari sisi ke sisi lain tubuh, 

dapatkah kita merasakan 
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bagaimana gelombang 

lautan batin menghubungkan 

kaki, pergelangan kaki, dan 

lutut? Bisakah merasakan 

'cairan jus' yang melunak 

dan menyehatkan jaringan 

ikat? Lakukan curahan 

cairan dan gelombang 

bioelektrik mengalir dengan 

bebas di sepanjang jalur ini, 

atau adakah bendungan pada 

aliran ini?  

 

Gerakan salah satu bagian 

tubuh mempengaruhi semua 

yang lain dan  dengan 
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menggunakan sensitivitas, 

Kita dapat menyadari bahwa 

dan bisa merasakan gerakan 

lengan sampai ke jari-jari 

kaki, atau merasakan 

bagaimana pernapasan 

memengaruhi bentuk tulang 

rusuk dan tulang belakang.  

 

Klasik Tai Chi menyoroti 

integrasi dinamis ini: “Jika 

ada bagian (..dari tubuh) 

harus berhenti bergerak, 

maka gerakan akan terputus 

dan jatuh ke dalam 

kekacauan sistem.  
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Salah satu prinsip 

penyelarasan yang 

menginformasikan sebagian 

besar gerakan Tai Chi adalah 

vertikalitas; yaitu kepala 

berpusat di atas batang 

tubuh, dan batang tubuh 

terletak di atas pinggul, dan 

pinggul berpusat di atas 

pangkal dukungan, kaki kiri 

dan kaki kanan.  

Prinsip keselarasan lainnya 

termasuk pemusatan sendi 

lutut di atas poros tengah 

kaki dan suspensi siku yang 
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rileks antara bahu dan 

pergelangan tangan. 

 

Praktisi percaya penggunaan 

keselarasan yang tepat 

diterjemahkan ke dalam pola 

gerakan yang lebih efisien 

dan penurunan tingkat 

koaktivasi otot, yang pada 

gilirannya cenderung 

menyebabkan penurunan 

tekanan pada otot sendi dan 

peningkatan keseimbangan.  

 

 Prinsip ini dari integrasi dan 

penyelarasan struktural 
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tercermin dalam kutipan dari 

Master Cheng Man Ching: 

“Setiap sendi di tubuh harus 

dirangkai yang  

memungkinkan Qi untuk 

melewati tubuh dengan 

lancar dan manfaat baik 

bentuk maupun aplikasi. ” 
                         

 
Prinsip sentral lainnya di Tai 

Chi adalah penekanan pada 

gerakan yang lambat, 

terkoordinasi, dan 
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terintegrasi. Perubahan dari 

satu postur ke postur lainnya 

terungkap melalui 

waktu. Frasa klasik seperti 

"Gerakan dimulai dari kaki, 

dikemudikan oleh pinggang, 

dan diatur dengan tangan" 

mencerminkan prinsip-

prinsip gerakan fungsional 

terkait dengan biomekanik 

manusia.  

 

Selain keselarasan postural 

dan urutan neuromuskuler 

yang sangat spesifik, 

kelambatan transisi memberi 
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waktu untuk merasakan 

posisi tubuh, membuat 

modifikasi yang sesuai, dan 

mengatur bagian-bagian 

sehingga mereka bekerja 

bersama. 

Klasik kadang-kadang 

menyebut ini "seamlessness" 

atau menggambarkannya 

seperti "gulungan sutra dari 

kepompong. ”Jika 

gerakannya terlalu tiba-tiba 

dan hancur, atau terlalu 

lambat, benang sutera akan 

patah seperti saat  diambil 

dari kepompong. Kutipan 
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lain dari klasik mengatakan, 

"Gerakan dari awal ke akhir 

adalah terus menerus dan 

dalam lingkaran tanpa akhir, 

seperti sungai yang mengalir 

terus dan terus tanpa akhir.  

 

Di Tai Chi, tan tien adalah 

pusat fisik dan energi tubuh 

yang penting, dan salah satu 

kuncinya tempat kita 

memusatkan dan focus akan 

kesadaran selama latihan Tai 

Chi. Terletak tepat di bawah 

dan di belakang pusar, tan 
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tien juga dekat dengan pusat 

gravitasi tubuh.  

 

Proses "pemusatan" tan tien’ 

seperti potensi fisik 

membantu keseimbangan 

fisik, menyatukan tubuh 

bagian atas dan bawah, dan 

juga membantu integrasi 

energik, menciptakan 

semacam hub di mana 

pikiran, emosi, dan tubuh 

fisik dapat dengan mudah 

berinteraksi, tetap 

terhubung, dan tetap 

seimbang. Kita akan 
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menemukan beberapa 

latihan pemusatan kulit yang 

membantu “Tingkatkan 

Manfaat Kekuatan  Tulang” 

 

Konsep integrasi terkait 

dengan prinsip evolusi 

biologi bentuk dan fungsi, 

yaitu 

di mana bentuk dan pola 

gerakan memiliki 

konsekuensi fungsional di 

banyak sistem tubuh. 

Misalnya, jika meningkatkan 

organisasi struktural kita, 

kemungkinan juga akan 
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meningkatkan fungsi 

fisiologis — jika dada dan 

tulang rusuk kita berkurang 

lebih sedikit, maka bernapas 

lebih efisien; saat kamu 

santai. 

Jika mengurangi beban dan 

stres pada jantung saat setiap 

kali memompa, konsep ini 

adalah tema yang akan 

berjalan di seluruh panduan 

ini. 

Bentuk dan fungsi bahkan 

meluas ke emosi.  
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Bagaimana emosi sering 

berevolusi seiring dengan 

bentuk tubuh yang 

membantu berfungsi sebagai 

bentuk komunikasi 

nonverbal;  

Tai Chi adalah menciptakan 

bentuk yang memiliki efek 

positif tidak hanya pada 

fungsi fisiologis, tetapi juga 

pada fungsi emosional.  
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Penelitian Di Sekolah 

Bisnis  

Mendukung gagasan bahwa 

bentuk tubuh mempengaruhi 

negosiasi dan bahkan 

mengubah fungsi dan mood 

endokrin tubuh. Dengan 

membina postur yang 

seimbang, terbuka, dan 

santai, Tai Chi memengaruhi 

fungsionalitas hampir semua 

tubuh sistem. 

 

Aktif RELAXATION 

Tertanam dalam simbol Tai 

Chi adalah kebijaksanaan 
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intrinsik untuk menemukan 

keseimbangan dalam segala 

hal, termasuk berapa banyak 

usaha yang Kita habiskan 

dalam pelatihan. Gagasan ini 

kontras dengan yang 

dominan, lebih-lebih-lebih 

baik mentalitas dalam 

budaya barat kita.  

 

Paramotivator populer dan 

pelatih atletik sering kali 

meminta melakukannya 

“Berikan semuanya” atau 

“berikan 110 persen” atau 

“dorong amplop.” Salah satu 
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favorit saya adalah “jika kita 

tidak hidup di tepi, dan 

mengambil terlalu banyak 

ruang. "Strategi agresif ini 

kadang-kadang sesuai, tetapi 

potensi manfaat dari upaya 

temper biasanya tidak 

dihargai tinggi.  

 

Keseimbangan melekat alam 

filosofi Tai Chi dan 

diekspresikan dalam simbol 

yin-yang. Itu separuh lebih 

terang dari simbol yin-yang 

— mewakili aktivitas dan 

aktivitas — memiliki 
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lingkaran kecil dan gelap 

mewakili ketidakaktifan atau 

tidak melakukan. 

 

Lingkaran kecil di setiap 

setengah mewakili separuh 

yang berlawanan 

mempertahankan 

keseimbangan, menjaga 

setiap energi dalam kendali 

dan harus menghindari 

keduanya ekstrem di Tai Chi 

— aktivitas berlebihan tanpa 

syarat atau relaksasi yang 

lemas dan tak 

bernyawa. Dua ini adalah 
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prinsip-prinsip pelatihan Tai 

Chi yang saling terkait — 

moderasi dalam upaya dan 

relaksasi aktif — adalah dua 

hal yang berbeda sisi bahan 

aktif penting yang mendasari 

banyak efek terapi Tai Chi. 

 

MODERASI TAI CHI 

DALAM UPAYA DAN 

RELAKSASI AKTIF DI 

PERGURUAN TINGGI. 

 

Setelah menenun ‘tiga bahan 

aktif’ pertama ke dalam 

latihan Tai Chi Pouring, 
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biasanya kita membalik-

balikkan prinsip-prinsip 

moderasi dalam upaya dan 

relaksasi aktif. "Ketika 

Menuangkan Berat Badan 

Kita Dari Sisi Ke Sisi’, 

perhatikan bahwa ketika satu 

kaki yang berbobot dan 

memikul tanggung jawab 

menahan kita, maka yang 

lain kaki bisa 

beristirahat. Mengingat 

bahwa kaki yang kosong 

energi (…tidak menahan 

beban) tidak memiliki 

tanggung jawab untuk 
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menahan, lalu seberapa 

santai bisa membiarkan kaki 

itu? Kita bahkan mungkin 

membiarkan tumit kaki yang 

kosong sedikit melayang 

diatas tanah (...tidak lebih 

dari seperempat 

inci). Betapa kosong dan 

tidak kuatnya kita dan dapat 

membiarkan kaki yang 

beristirahat ini menjadi.. 

goyah? 
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Sementara bolak-balik 

menjelajahi ide ini, Jusuf 

Sutanto mungkin 

menunjukkan bahwa apa 

yang kita lakukan saat ini 

adalah secara harfiah 

mewujudkan (..secara fisik / 

penuh semangat) dengan 

simbol ‘yin-yang’ dinamis 

atau simbol Tai Chi 

keseluruh wilayah 

Indonesia. 

 

Pergeseran beban badan kita 

yang terus-menerus, pada 

satu sisi menjadi lebih aktif, 
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substansial, melakukan, dan 

mengisi — atau ‘Yang’— 

sementara lainnya menjadi 

kurang aktif, tidak penting, 

tidak giat melakukan, 

mengosongkan — atau yin. ” 

Kita dapat menunjukkan 

bahwa salah satu karunia 

‘Tai Chi’ adalah penekanan 

pada Yin yang tidak 

dilakukan — yaitu, ‘yang’ 

kurang bisa lebih. Jadi, 

mungkin kita bisa 

mengatakan, "Jika banyak 

dari kita lebih pada tipe 

kepribadian dan didorong 
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seperti saya, dengan 

menantang diri untuk 

membiarkan pengosongan 

kaki kita yang rileks lebih 

dalam setiap kali menjauh 

darinya.  

 

Terkait dengan konsep 

relaksasi aktif, saya katakan, 

“Setiap kali Kita rilekskan 

kaki dengan mengosongkan 

diri Kita, itu memberikan 

masa istirahat memperdalam 

kesadaran tentang struktur 

itu. Kondisi istirahat kecil 

dan berulang meningkat 
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efisiensi dengan mana kaki 

dapat melayani perannya 

yang mendukung.  

                
TAI CHI SEBAGAI 

PELATIHAN 

FLEKSIBILITAS 

Gerakan Tai Chi yang 

lambat, terus menerus, 

santai, dan berulang juga 

menghasilkan peregangan 

dinamis, meningkatkan 

fleksibilitas keseluruhan 

tubuh. Studi yang 
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mendukung pengaruh Tai 

Chi pada peningkatan batang 

fleksibilitas tubuh. 

 

Kemampuan meraih benda 

tanpa jatuh semakin penting 

bagi populasi penuaan dalam 

sebuah negara. Diperkirakan 

40 persen wanita kaukasia 

berusia 50 dan lebih akan 

mengalami patah tulang 

pinggul, tulang belakang, 

atau pergelangan tangan — 

paling sering karena jatuh — 

kadang-kadang selama 

hidup mereka. 
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Tai Chi dan latihan 

pemanasannya yang terkait 

membantu melonggarkan 

seluruh sistem 

muskuloskeletal, melumasi 

sendi dan tendon dan 

meregangkan otot di seluruh 

tubuh. 

                     

 
Latihan-latihan Tai Chi yang 

meningkatkan amplitude, 

dengan mengayunkan dan 
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gerakan memukul di 

pinggang dan ekstremitas, 

menumbuhkan pergeseran 

berat badan yang lebih besar 

dengan keseimbangan yang 

lebih dinamis dan menahan 

beban di kaki, serta 

menambahkan komponen 

aerobik yang penting untuk 

latihan Tai Chi. 

 

PERNAPASAN ALAMI, 
LEBIH BAIK 

Pernafasan yang efisien dan 

penuh perhatian adalah 

elemen kunci Tai Chi dan 
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jalur fundamental yang harus 

dilalui pelatihan Tai Chi; 

semuanya memengaruhi 

kesehatan dan kesejahteraan, 

lebih luas lagi, dalam bahasa 

Cina tradisional obat, nafas 

adalah penting bukan hanya 

untuk pertukaran gas yang 

efisien — yaitu oksigen dan 

karbon dioksida keluar 

masuk— tetapi juga untuk 

melayani fungsi-fungsi 

kunci tambahan.  
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Fungsi-fungsi ini termasuk 

pijat organ internal dan 

jaringan, pengaturan emosi, 

dan pergerakan energi 

internal di dalam tubuh; 

antara tubuh dan lingkungan 

sekitarnya. Pernapasan juga 

berfungsi sebagai 

mekanisme untuk 

menonjolkan atau 

menerapkan bahan aktif Tai 
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Chi lainnya, seperti 

kesadaran, niat, dan 

integrasi struktural. 

                                   

 
Latihan Pernapasan Dalam 

Kesadaran napas dan 

pelatihan telah memainkan 

peran penting dalam hampir 

semua penyembuhan tradisi 

Timur termasuk Tai Chi, 

Qigong, yoga, dan praktik 
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meditasi lainnya. Bernapas 

juga adalah fokus utama 

berbagai terapi pikiran-

tubuh kontemporer yang 

dikembangkan di Barat, 

seperti kerja nafas 

Middendorf, Terapi Nafas, 

Kesadaran Sensorik, dan 

Pernafasan Holotropik.  

 

Kesadaran nafas dan 

pelatihan juga semakin 

diintegrasikan ke dalam 

pengurangan program stres 

biomedis dan pelatihan 

olahraga, dan Tai Chi dalam 
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penelitian pikiran-tubuh 

lainnya menginformasikan 

integrasi ini. 

 

 

TAI CHI SEBAGAI 

LATIHAN KEKUATAN 

Tai Chi tidak akan 

membantu kita membangun 

tubuh yang berotot sehingga 

dapat bersaing dalam kontes 

Mr dan Mrs Nasional, tetapi 

dapat memberikan latihan 

kekuatan yang signifikan 

untuk tubuh bagian bawah 

dan atas.  
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Dalam studi analisis 

mengungkapkan bahwa 

lambatnya gerakan Tai Chi, 

semakin lama dalam periode 

komitmennya berdiri dengan 

satu kaki, dan kuda-kuda 

yang sedikit melentur 

menghasilkan otot-otot kaki 

yang cukup besar dan tulang 

yang kuat, memberikan 

pelatihan kekuatan 

ekstremitas bawah yang 

signifikan.  

 

Berbagai penelitian 

menunjukkan bahwa Tai Chi 
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dalam pelatihan 

meningkatkan kekuatan 

ekstremitas otot yang lebih 

rendah. Dari bukti riset, 

menunjukkan Tai Chi dapat 

membantu mempertahankan 

tulang yang kuat dan 

memperlambat laju keropos 

tulang, terutama pada pasca-

menopause wanita. 

 

Peningkatan kekuatan tidak 

terbatas pada tubuh bagian 

bawah, namun studi 

menunjukkan pelatihan Tai 

Chi bisa meningkatkan 



draft.guide.tai-anwarwardy.03.a2w 

kekuatan cengkeraman, yang 

merupakan indikator penting 

bagi kesehatan secara 

keseluruhan, selain relevan 

untuk fungsi atifitas sehari-

hari, seperti membuka 

stoples, menulis atau 

menggunting. 
 

Sekian dan Selamat Berlatih. 

A2W - 

 

 

 

 


