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Pendahuluan – filosofi

Seperti pohon, anda adalah salah satu pembangkit 

tenaga alam yang hebat

Mereka mengubah cahaya matahari dan udara menjadi 

bahan bakar.

Mereka berbagi bumi dengan orang lain, tetapi merasa 

aman di dalam diri mereka sendiri.

 apakah Anda siap untuk
menjadi sekuat pohon Oak.
Luwes seperti pohon Willow
dan pikiran jernih seperti air
yang tenang?

 Tunggu apa lagi, segera
bergabung berlatih



CHI – KI - QI - PRANA

 Energi chi adalah sumber utama kehidupan yang mengalir ke seluruh 

tubuh kita dan juga menembus semua benda di dunia luar. 

 Energi chi dapat dikembangkan melalui latihan seperti tai chi dan 

meditasi.

 Chi : udara atau nafas -→ mewakili konsep energi atau aspek utama

 Chi : energi fundamental yang menopang kehidupan dan hadir dalam 

proses biologis yang bergetar di setiap jutaan sel

 Setiap makhluk berbagi dan merupakan manifestasi alami dari Chi yang 

luas atau energi fundamental alam semesta → hubungan timbal balik 

semua materi dan energi dalam struktur elemen dan proses planet kita –

kosmos.

(氣)

https://taichibasics.com/finding-building-using-and-understanding-chi-energy/



APA ITU ENERGI? :

Total dari semua kekuatan dan kemampuan Anda untuk aktif secara mental 

dan fisik

Ada berbagai jenis dan pola Qi :

1) Qi Nafas : melalui pengambilan O2 (menyimpan Qi baru, 

melepaskan Qi lama)

2) Qi Makanan : diserap dari sumber hidup dan vital

3) Qi Genetik : tingkat sebagai warisan

4) Qi internal : aliran di dalam tubuh

5) Qi eksternal : semua energi yang keluar dari tubuh

6) Memelihara Qi : di dalam meridian

7) Melindungi Qi : tegakkan penghalang untuk perlindungan



KONSEP CHI

Filosofi qi sudah sejak kuno, dan mengalir melalui berbagai macam

seni, termasuk antara lain :

1. Qigong (dan Neigong)

2. Semua Gaya Kung Fu Internal (Termasuk Tai Chi)

3. Feng Shui

4. Akupunktur

5. Moksibusi

6. Obat Herbal Cina

7. Seni Kamar Tidur Tao

8. Meditasi Zen



MERASAKAN ENERGI QI ANDA

• 5 indra sebenarnya sudah agak ketinggalan zaman.

Manusia mungkin memiliki sebanyak 20 indera

Latihan untuk membuktikan bahwa anda memiliki indra ke-6

1. Duduk atau berdiri dengan nyaman.

2. Tutup matamu.

3. Tutup matamu, sentuh hidungmu dengan

kelingking tangan kirimu.

- merupakan latihan→ sistem vestibular

https://flowingzen.com/16952/sensing-your-qi/

Mendengar Dengan Jari Anda



MENANGKAP ENERGI QI

• penyakit digambarkan sebagai pengurangan,

penyumbatan, atau ketidakseimbangan chi.

• Sebagai contoh fMRI dapat menangkap energi aktif

• di area yg dapat dilihat dan bahkan didokumentasikan→

• Tuli total → tidak dapat mendeteksi suara sama sekali.

tidak digunakan lagi , paradigma berubah menjadi masih ada
“sisa pendengaran”  -- ada harapan untuk mendengar



PERNAPASAN TAICHI

• Pernapasan terbalik adalah dasar 
untuk membangkitkan qi

• Pernapasan terbalik menguntungkan 
kita dengan memungkinkan napas 
beroksigen tinggi meresap ke dalam 
tubuh.

• Penurunan asupan oksigen berkaitan
dengan sebagian besar masalah 
kesehatan

https://taichibasics.com/tai-chi-breathing/



HIDUP DAN PERNAPASAN

• Tiga cara untuk mengevaluasi energi chi yang rendah -kesehatan yang buruk 

1) Nafas Panjang 

2) Nada suara

3) Salam pembuka

• Qi — kekuatan energi yang diperkirakan mengalir melalui tubuh; 

• Yin dan yang — elemen yang berlawanan dianggap membuat alam semesta yang 
perlu dijaga keharmonisannya. 

Tai chi dikatakan untuk mengarahkan aliran Qi yang tepat dan mencapai
keseimbangan ini



MENDEKATI ABCDE. 

International Journal of General Medicine 2012:5

Kehidupan, 
dikatakan dalam
medis klasik Cina,
adalah pertemuan Qi.

Bernafas itu penting



CARA MEMANFAATKAN ENERGI CHI

❑ Mengembangkan aliran chi yang sehat sangat mudah

❑ Orbit Mikrokosmik

Chi mengalir dalam satu lingkaran di sepanjang

2 saluran utama : 

- saluran yang mengatur 

(atas dan bawah punggung Anda)

- saluran konsepsi

(atas dan bawah depan Anda).

https://remedygrove.com/bodywork/How-to-Harness-Your-Chi-Power



PENCEGAHAN DAN TERAPI PERAWATAN 

KESEHATAN 

Pengalaman Prof. Yu Yong Nian (ahli bedah)

Pengalaman lebih dari 50 tahun, sembuh dari penyakit

Hipertensi, arthritis, beberapa tumor, gangguan pernapasan       

kronis, kardiovaskular, dan sistem saraf

Berkolaborasi dengan Master Lam Kam Chuen, 

Hongkong: penelitian dalam studi kuno Chi 

(energi utama). Klinik di kota Cina, London Inggris.



• Hasil latihan : mengejutkan !

• Kekebalan diperkuat, pengobatan penyakit kronis yang berhasil

• Tingkat energi harian yang tinggi

• Regenerasi alami sistem saraf

• Sistem latihan yang energik

• latihan lain mengkonsumsi energi, tetapi latihan ini malah
menghasilkan energi

• Bagaimana mungkin bisa terjadi:

• Sifat energi di dalam tubuh, diproduksi dan dipindahkan ke dalam

• Tubuh dipenuhi dengan energi yang kuat, menyebarkan secara luas
dalam tiap energi kehidupan

• Latihan ini membalikkan proses penurunan fungsi dan kerusakan, 
melepaskan aliran energi alami yang luar biasa untuk mengembalikan
fungsi yang tidak aktif di dalam tubuh kita dan meningkatkan pikiran
ke tingkat kebugaran yang sangat tinggi

SIFAT ENERGI



ENERGI BERASAL 

 Saat lahir, napas pertama secara alami dari perut, berpusat di sekitar tali 

pusar. 

 Tapi seiring bertambahnya usia, pusat pernapasan secara bertahap 

bergerak ke atas di poros tubuh

 Kemudian, menyebabkan ketegangan menumpuk di dada, bahu, leher, dan 

otak kita.

 Tubuh dan pikiran kita terus menerus mengalami ketegangan saraf dan 

otot, bahkan saat kita tidur.

 Ketegangan mental memiliki efek langsung dan dampaknya pada segala 

hal, mengakibatkan sakit kepala, serangan jantung, saraf, organ dalam

tubuh dan sistem kekebalan melemah.



TEMUKAN CARANYA→ LATIHAN : 

KERJA & RELAKSASI

• Rilekskan sistem saraf dan otot secara bersamaan

• Membersihkan jalur sirkulasi baru dari energi alami yang berasal
dalam tubuh dan pikiran kita

• Hanya dengan melakukan hal ini: adalah rahasia jalan energi

• Cara latihan: merangsang, membersihkan, dan mengirim pesan ke 
seluruh dalam tubuh, memperkuat, mengurangi ketegangan secara 
radikal

• Memerlukan metode pelatihan : menggabungkan Pengerahan Tenaga 
dan Relaksasi secara bersamaan ( yang tampak kontradiktif)



GERAKAN PRINSIP DASAR

 Anda tetap fokus tetapi santai dalam bergerak

 Anda fokus tetapi santai dalam bergerak

 Bayangkan berdiri di tengah jam menghadap arah jarum dua 

belas dan pindah sesuai dengan arah jarum jam.

 Selalu berusaha untuk mempertahankan orientasi ke ‘jam’

 Saat memindahkan beban dari satu kaki ke kaki lainnya, kaki 

yang bergerak ditempatkan sepenuhnya di tanah sebelum beban 

apa pun dipindahkan

 Gerakan Tai Chi anggun dan lembut – yang disebut sebagai

meditasi bergerak



MEMBANGUN KEKUATAN INTERNAL

• Rahasia seni kekuatan internal adalah

menemukan dan melepaskan energi kuat yang terbengkalai 
dan terhalang di dalam diri Anda

• Bagian: 

- relaksasi total

- pengembangan kapasitas tanpa lelah

- pernapasan menjadi lebih dalam dan lebih lambat

- Menghasilkan pasokan oksigen volume tinggi 



SISTEM ENERGI TUBUH

• Pola energi dalam tubuh manusia memungkinan untuk 
dilacak dan dianalisis dengan tepat

• Pengetahuan digunakan untuk pencegahan dan pengobatan 
penyakit.

• Energi beredar di sepanjang saluran (meridian), berjalan 
secara paralel dengan sistem Kardiovaskular.

❑ BLOK ENERGI :

- Jaringan chi seperti sistem transportasi. Jika tersumbat →
muatan menumpuk berlebihan, jangka panjang → kerusakan 
permanen.



BLOKASI ENERGI:

• Penyebab: lama duduk (kondisi kerja di institusi), tekanan 
internal yang dihasilkan oleh ketegangan saraf.

• Berpengaruh: gangguan, degenerasi jaringan Chi, pemeliharaan 
yang buruk

• Perawatan: sifat meningkatkan kehidupan, melanjutkan, 
mempertahankan hubungan yang kuat dan sehat

• Latihan energi : mengembangkan & mengarahkan energi vital 
/utama tubuh, memelihara, mencegah penyakit, penuaan dini. 

• Berlatih terus-menerus, rutin jangka panjang

• Meningkatkan kekuatan pikiran anda, untuk membantu otot dan 
sistem saraf rileks



KESADARAN BARU

• Tubuh orang yang hidup adalah "alam semesta" kecil yang 
mengikuti cara alami dan terhubung dengan alam semesta. 

• Fokus utama mengacu pada Dantian tengah,  yang menjaga
membantu memperbaiki "tali pusar qi" 

• Merasakan energi mengalir, beredar terus menerus ke 
seluruh tubuh anda. 

• Menjadi peka terhadap aliran energi di dalam dan di sekitar
anda

• “Ketika saya berdiri, bumi ada di tangan saya. Alam semesta
ada dalam pikiranku”



TUJUH ELEMEN BUDIDAYA CHI

Dr. Greg Yuen, M.D. | Greg Yuen

• 1. Percaya — Percaya pada Chi

• 2. Memperhatikan — Fokuskan Pikiran Anda pada Tubuh Anda

• 3. Perasaan/Relaksasi — Rasakan Tubuh Anda dan Rilekskan Ketegangan

• 4. Grounding/Skying — Bersantai di Bumi dan Terhubung ke Langit

• 5. Pernapasan — Pernapasan Perut

• 6. Visualisasi/Penciptaan Ulang — Visualisasikan atau ciptakan kembali Pengalaman 
Chi

• 7. Gerakan Efisien — Bergerak dari Kaki Anda, lalu Pinggang, lalu Lengan

http://www.thehealersjournal.com/2013/05/16/tai-chi-master-shares-the-seven-

secrets-of-cultivating-qi-energy-in-the-body/

http://yuen.clickswing.com/


8. Mengarahkan Qi
9. Mengkonsolidasikan Qi
10. Mengubah Qi
11. Menyatukan Qi
12. Mengirimkan Qi

12 CARA MENGOLAH QI

12 Dimensi Penguasaan Qi

https://flowingzen.com/17304/the-12-ways-of-cultivating-qi/

1.Menemukan Qi
2.Mengedarkan Qi
3.Menyelaraskan Qi
4.Mengumpulkan Qi
5.Memurnikan Qi
6.Melindungi Qi
7. Memobilisasi Qi



CHAKRA PUSAR : DANTIAN (OTAK KEDUA) DISINILAH CHI ATAU SUMBER

KEHIDUPAN DISIMPAN, DIBUDIDAYAKAN DAN DIPANEN.

kekuatan chakra : 

• 1. Akar atau Basis

• 2. Pusar atau Sakral

• 3. Pleksus surya 

• 4. Jantung

• 5. Tenggorokan

• 6. Mata ketiga, alis

• 7. mahkota.



DAN TIAN

• Artinya: ‘ obat mujarab', otak kedua

• Di situlah Qi dan esensi tubuh disimpan dan

dibudidayakan.

• Tubuh bagian atas memiliki tiga Dan Tian

1) Atas : memupuk semangat pikiran

2) Tengah : mengumpulkan dan memurnikan qi

→ qi pasca melahirkan

3) Bawah : mengolah qi asli dan tubuh utama

→ qi pra-kelahiran

Tai Chi pada tingkat pemula terutama berkaitan dengan Dan Tian Bawah



BERNAPAS UNTUK HIDUP

Manusia harus bernafas sejak lahir.

• Paru-paru mengendalikan pernapasan, 
mengambil O2 dari udara, mengirimkan 
ke darah, CO2 dilepaskan ke udara →
menukarkan.

• Peredaran darah berasal dari jantung, 
dikirim ke seluruh bagian tubuh →
peredaran darah.

https://chopra.com/articles/breathing-for-life-the-mind-body-healing-

benefits-of-pranayama



ALIRAN ENERGY



PERNAPASAN MENGHASILKAN ENERGI

❑ Kita mendapatkan sebagian besar energi kita utamanya dari napas, bukan dari 

makanan atau minuman 

❑ Manfaat pernapasan hidung : 

• Bulu hidung dan selaput lendir bertindak sebagai penyaring terhadap debu dan bakteri. 

• Hidung adalah garis pertama pertahanan kekebalan. 

• Dilembabkan atau dihangatkan hingga mencapai suhu tubuh sebelum mengenai bronkus dan paru-paru. 

• Membantu mengatur jumlah udara yang masuk ke paru-paru dengan kecepatan yang lebih lambat, dan 
kontrol kelembapan serta suhunya membuat sistem menjadi lebih baik dan efisien.

• Pernapasan hidung juga memanfaatkan oksida nitrat hidung. dikenal sebagai antibakteri, anti-jamur, anti-
patogen dan antivirus

• Bernapas mengembangkan kebiasaan baru untuk Hidup yang Lebih Sehat, Lebih Bahagia, dan Lebih 
Panjang.

• Pernapasan hidung sangat penting untuk tidur nyenyak yang memulihkan saat tidur

• Pernapasan hidung memang membantu tubuh mengatur emosi.

• meningkatkan aliran darah ke seluruh tubuh dan tingkat oksigenasi yang lebih tinggi di otak



CARA PERNAPASAN

• Pernapasan Alami -- pemula

• Pernapasan Perut Alami – setelah beberapa latihan

• Pernapasan Perut Terbalik – tahapan praktisi tingkat lanjut

https://www.wikihow.com/Breathe



KONSEP LIMA ELEMEN

• tahapan perubahan atau transformasi yang dilalui 
Qi saat bergeser antara yin dan yang.

• Air dikaitkan dengan potensi kehidupan baru yang 
tersembunyi di tanah gelap di bawah salju musim
dingin.

• Kayu dikaitkan dengan kegembiraan pertumbuhan
baru saat tumbuh keluar dari bumi di musim semi.

• Api dikaitkan dengan proses pematangan yang 
terjadi di bawah kehangatan matahari musim 
panas.

• Bumi dikaitkan dengan pematangan biji-bijian di 
ladang kuning akhir musim panas.

• Logam dikaitkan dengan panen musim gugur dan 
penyimpanan benih untuk penanaman tahun depan 
dan siklus baru.



MEMBANGUN KEKUATAN INTERNAL

 https://www.chienergyheals.com/chi-energy-form-training-

method/

nyilo@hotmail.com

https://www.chienergyheals.com/chi-energy-form-training-method/

