
S aat pandemi COVID-19, saya mengajar Tai Chi melalui zoom 
setiap pagi pukul 06.00 – 06.30  WIB dari Senin hingga Sabtu. Ada 

puluhan peserta, hadir dan mengaku hari Minggu pun berlatih sendiri di 
rumah. Mayoritas peserta adalah dosen dengan pendidikan S2 atau S3, 
berusia mendekati atau bahkan sudah pensiun.

Ternyata Tai Chi adalah jalan seperti air sungai yang mengalir 
tanpa henti sedetikpun: air detik ini berbeda 1 detik lalu dan 1 detik 
kemudian bisa dikerjakan asal ada kemauan.

Peserta mempunyai masalah kesehatan seperti: penyumbatan 
pembuluh jantung, diabetes, gangguan irama jantung, COVID-19, 
insomnia dan sebagainya. Setelah merasakan kesehatannya tambah 
maju, peserta dengan semangat memberikan testimoni

Dengan teknologi zoom, Tai Chi dapat ditransfer tanpa ke luar 
rumah. Ini penting bagi yang hidup di kota besar seperti Jakarta, 
dengan kendala utama jarak, waktu dan transpor. Jika  kita sudah letih 
dalam perjalanan, bagaimana bisa belajar dengan tenang?

TEMPAT DAN IRAMA KERJA SEBAGAI SUMBER 
PENYAKIT

 Rata-rata orang berangkat dari rumah pukul 07.00, sehingga tidak 
bisa olahraga pagi agar sampai di kantor dalam kondisi fit.

 Orang kantoran banyak duduk di depan komputer sepanjang hari, 
termasuk saat makan di meja kerja.

 AC sentral memudahkan penularan virus mereka yang bekerja di 
ruangan yang terkoneksi.

 Hidup kurang gerak, nafas dangkal di paru-paru saja. Keringat tidak 
dirangsang ke luar, sehingga metabolisme terganggu.

 Diperlukan olahraga dimulai sambil duduk, tapi efektif. Tak cukup 
hanya didoakan saat ulang tahun dengan GBU (pedang langit), 
karena harus dibarengi dengan ikhtiar (golok pembunuh naga) 

Tempat Kerja Potensi
Cluster COVID-19

Sakit Pinggang dan Tai Chi Hidup Tidak Nyaman 
Menimbulkan Stres

 Dampak stres pada hasil lab tes, berbeda dalam kondisi normal.
 Peranan mindfulness menjadi semakin penting dalam kesehatan.
 Meditasi duduk dan sambil berjalan merupakan bagian dari 

medication
 Konsep kesehatan dunia medis bergeser mengarah pada 

kesehatan CHI.
 Tai Chi mempunyai efek mencakup 8 parameter (pat kwa).
 Farmasi menggunakan prinsip 1 zat aktif hanya untuk satu gejala.
 Ilmu food therapy semakin diperlukan.
 Konsep makan: pagi seperti pangeran – siang seperti raja – malam 

seperti pengemis
 Tidur cukup dan latihan sesuai dengan bio-rhythm 

Hanya Farmasi Tidak Bisa Mengatasi. Perlu Dibantu Rilaksasi.
 

Tai Chi – Jalan Air

JALAN ALAM MENJAGA KESEHATAN

Mayoritas penduduk adalah orang biasa, mereka harus bekerja untuk 
mencari nafkah. Meski sakit, tidak mau berobat karena mengurangi 
waktu mencari nafkah. Dan dana terbatas, meski diganti oleh 
perusahaan, sedikit sekali yang menggunakannya.

Bagaimana nasibnya nanti setelah pensiun, siapa yang harus 
membiayai untuk berobat? Sang pencipta memberi jalan menari 
bersama alam melalui Tai Chi 

“Strong as pine, yet flexible as willow 
tree, mentally clear as still water”

Tai Chi mengalir seperti air, lembut, sambung menyambung 
tanpa putus. Mengintegrasikan ‘badan-pikiran-nafas’, bergerak 
dalam keseimbangan dinamis, pikiran jernih, bersemangat, untuk 
meningkatkan imunitas, kesehatan jantung, mengatasi stres, mudah 
tidur dan masih banyak lagi. 

PineTree – Willow (Yang Lioe)

 Jelas bahwa metode relaksasi seperti dibuat Wolpe, Schult. Gerakan 
badan yang begitu lama diabaikan, mendapat sorotan.

Sambutan Dr Priguna Sidharta (neurolog):
 “Jelaslah, bahwa relaksasi badan dan pikiran tidak begitu 

memerlukan obat-obat, tetapi harus mendapat pengarahan. 
Syahdan, Tai Chi Chuan, yang diperkenalkan dan diajarkan 
oleh Jusuf Sutanto dalam buku ini merupakan psikofisioterapi, 
bermeditasi sekaligus berolahraga. Semoga buku ini dapat 
menolong banyak orang yang memerlukan bimbingan dan tuntunan 
dalam memelihara kesejahteraan badan dan pikiran.”

TAI CHI sebagai MEDICATION IN MOTION

 Saat seorang ibu dinyatakan hamil, janin yang ada sudah ber-
Tai Chi karena digoyang oleh perut, nafas dan mendengar detak 
jantungnya.

 Kalau irama sang ibu tidak teratur, misalnya sedang marah, sedih, 
gembira, maka akan berpengaruh pada janinnya. 

 Tai Chi menjaga emosi dan fisik kita berada dalam kondisi moderat.
 Setelah lahir, nafas yang pertama masuk ke paru-paru 
dikembangkan tanpa putus sekejab pun selama 30 menit melewati 
dan tian.

 Bayi menangis, akan kembali tenang setelah ditimang oleh ibu atau 
diletakkan di ayunan.

 Kerinduan kembali ke ayunan muncul lagi saat tua dan memerlukan 
kursi goyang  

 Berlanjut sampai bayi lahir, masa anak, dewasa dan sampai tua.

Human vs Patogen

 Persaingan antara manusia dan patogen adalah pertarungan yang 
tidak pernah berhenti sepanjang masa sampai mati.

 Kalau manusia mati, bukan berarti patogennya mati, tapi kembali ke 
posisi semula tetap hidup.

 Sama seperti yin dan yang.
 Perjalanan matahari ke lintang utara, kemudian kembali ke selatan, 
ulang alik tiada henti barang sekejab pun.

 Cara menghadapinya adalah detik ini lebih baik dari satu detik lalu. 
Detik kemudian, harus lebih baik dari detik ini.

Ukuran Jasad Renik
 
Barang terlunak, mengalahkan terkeras / Tao Te Ching

Alam Semesta dirusak manusia, melawan melalui jasad renik 
bernama Virus ukuran 80 nanometers (1 nanometer = 1 
unit dibagi 1 miliar) menyebar melalui percikan batuk, 
hembusan nafas saat bicara dan dalam kerumunan 
sehingga memerlukan masker, hand sanitizer, mencuci 
dengan air sabun.

Medis barat mengatasi dengan minum berbagai pil untuk 
menghilangkan setiap keluhan seperti: batuk, suhu dan tekanan 
darah naik, ingus, kepala pusing.

Sedangkan chi bersifat universal dipancarkan tubuh akibat 
bertemunya chi Langit – Manusia dan Bumi melalui 12 saluran 
meridian dengan olahraga pernafasan seperti Tai Chi. 

Membuat Sang Diktator Waktu Tak Berdaya

Setiap tahun, usia manusia dipotong satu tahun tanpa kompromi. 
Kalau kita siasati dengan kebiasaan ber-Tai Chi detik ini lebih baik dari 
satu detik lalu - detik berikutnya lebih baik dari detik ini, maka sang 
diktator akan kecewa. Kesehatan preventif lebih mantap dari kuratif 
karena bisa kambuh.

Dunia usaha digempur berbagai masalah secara simultan:
 Harga minyak, hasil pertanian, pangan, bahan tambang dan 
setengah jadi yang terus naik.

 Pandemi COVID-19 dengan varian baru terus menyerang SDM
 Pabrik bisa berhenti kerja gegara bahan baku tidak ada, padahal gaji 
karyawan terus jalan.

 Tempat kerja menjadi Cluster Pandemi.
 Karyawan yang sehat adalah aset terakhir dan harus dibimbing 
bagaimana cara menjaga diri. 

Sambutan MAW Brouwer, OFM pada buku “Tai Chi Chuan, Irama 
Kehidupan, 88 Jurus Menaklukkan Naga” PSH, 1986:

 Lain dari ilmu jiwa kuno yang melihat manusia sebagai suatu 
gabungan dari daging (badan) dan roh. Ilmu jiwa modern melihat 
manusia sebagai badan rohani, yaitu roh jasmaniah. Konsekuensi 
untuk psikoterapi memang penting sekali. Manusia yang neurosis 
atau psikosis memakai sejumlah skema yang tidak cocok dengan 
realitas.

 Kalau terapi yang kuno berpendapat situasi itu hanya bisa diperbaiki 
dengan informasi, relaksasi atau pemberian obat, terapi yang 
modern mulai mengerti bahwa jalan masuk lewat gerak gerik 
tidak kalah pentingnya dengan pemberian informasi, learning, 
interpretasi bahan yang yang tidak sadar atau obat.

 Banyak gangguan di bidang mental atau emosional berdasar 
kenyataan manusia modern yang memakai badannya dengan 
tidak baik. Telinga dibanjiri desing lalu lintas, pemakai mobil kurang 
bergerak, makan pada waktu yang tidak teratur dan terlalu cepat, 
konsumsi alkohol, nikotin atau drugs meracuni badan. Terutama 
cara hidup yang tak sehat dengan jiwa yang tidak rileks, cara 
kerja yang tergesa-gesa menimbulkan cukup banyak kesulitan. 
Pergaulan di bidang bisnis, kantor, pendidikan, atau tempat hiburan 
lebih menyerupai war of attrition daripada pergaulan. Juga relasi 
marital dan pergaulan keluarga sering menimbulkan banyak 
ketegangan. 

Khusus untuk GURU dan DOSEN 
belajar TAI CHI secara gratis
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