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D okter Bambang Darwono, seorang ahli bedah 
tulang belakang (spine) terkemuka, adalah 

anggota WAG Komunitas Tai Chi dan sering bertugas 
ke Tiongkok. Di sebuah rumah sakit besar di sana, ada 
ruang tunggu luas dengan TV yang menayangkan  
tai chi sebagai penunjang untuk menjaga kesehatan dan 
mempercepat penyembuhan.

Kali ini ia mengamati bukan dalam segi energi 
Chi, tetapi justru tulang punggung karena seringnya 
melakukan operasi, sehingga tahu secara detail kondisi 

yang menyebabkan sakit pinggang. Ia memberikan 
pengamatannya tentang tai chi yang orisinil dan 
membuat masyarakat penggiat tai chi merasa 
mendapatkan pencerahan yang selama ini tidak pernah 
terpikirkan. 

Dia mulai menyampaikan pendapatnya dengan 
mengajak kita memperhatikan tulang punggung/spine 
manusia, mahluk berkaki 2 dengan tulang punggung 
vertikal, dan satwa berkaki 4 dengan tulang punggung 
horisontal.

Semua aktivitas olahraga pada manusia pasti 
menggerakkan tulang belakang dan bertumpu pada 
kedua kakinya. Ketika lari, menendang, meloncat, 
memukul semua bebannya akan bermuara di tulang 
punggung dan pinggang.

Di usia muda, dampaknya tidak terasa. Tapi setelah 
usia lanjut, baru mulai terjadi berbagai keluhan di 

Tai Chi dan
Kesehatan Tulang Punggung 
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tempat tersebut. Ditambah kebiasaan bekerja banyak 
duduk dan menghadap komputer, maka sakitnya dapat 
menjalar sampai ke leher.

Ini terjadi di seluruh dunia, sehingga disebut sebagai 
sindemic. Penyebabnya bukan bakteri, virus, tapi gaya 
hidup. Meski dampaknya tidak fatal seperti sakit jantung, 
kanker, paru-paru, ginjal dan sebagainya, tapi insidensi 
sangat besar jumlahnya dan menyebabkan penurunan 
kinerja, ekonomi dan hidup tidak nyaman, sehingga 
menimbulkan stres. Dari sini akan menurunkan imunitas 
dan menjadi pintu masuk bagi patogen jasad renik.

Ada 5 jurus kungfu yang selama ini dikenal adalah 
meniru gerakan 5 hewan dengan jurus yang dahsyat.

kenyataannya umurnya terus bertambah panjang tak 
terkejar. Yang dilatih bukan speed, power, otot, malah 
dibiarkan mengalir lentur seperti pohon willow dengan 
akar kuat ke tanah, tapi melalui nafas yang seperti 
sumber mata air mengalir terus tanpa henti sedetik pun. 

Mata Air Kehidupan
Bisa dikatakan berlatih tai chi 
sama dengan manusia kembali ke 
fitrahnya, persis semenjak sel telor 
dibuahi sperma dan menjadi janin, 
sudah mulai bertai chi mengikuti 
irama kembang kempis perut, irama 
nafas dan detak jantung ibunya. 
Tai chi adalah perjalanan hidup 
dari janin sampai menjadi manusia 
dewasa.

Dokter Darwono 
akan menyampaikan 
penemuannya ini dalam 
Konferensi Internasional 
Spine 20 di Bali, 4-5 
Agustus 2022, bersama 
dengan delegasi dari 34 
negara dan hasilnya akan 
disampaikan di pertemuan 
G20, November 2022. 

 Gerakan itu dilakukan ketika binatang ini 
mau mencari mangsa sebagai predator atau 
mempertahankan diri, kalau mau dijadikan mangsa.

Tai chi dianggap paling aman: tidak ada loncatan, 
gerakannya sambung menyambung tanpa putus, akhir 
satu gerakan merupakan awal gerakan berikutnya. 
Karena itu tidak mengherankan kalau tai chi diadopsi 
dalam sekolah kesehatan seperti Harvard Medical 
School dan Klinik Mayo.

Banyak jurnal kesehatan yang telah membahas 
aplikasinya dalam pengobatan. Konsep kuratifnya 
lantaran dilakukan rutin setiap hari dengan konsep 
“tiada hari tanpa tai chi, sehingga hari ini akan merasa 
lebih sehat dari kemarin dan besok lebih sehat dari hari 
ini”.

Kalau itu dilakukan, maka akan membuat diktator 
sang waktu akan terkecoh kok hanya bisa memotong 
angka umur saja setiap orang setiap tahun, tapi 

LATIHAN 
BERPASANGAN - 
T’AI CHI TUI SHOU

Ketika yang satu mendorong (YANG) 
partnernya menerima (YIN)

Setelah mencapai puncaknya terjadi Titik 
Balik, YANG berubah jadi YIN, dan YIN berubah 
jadi YANG. Sambung menyambung tanpa 
putus. Keduanya mencapai Kekuatan dalam 
Kelenturan. Tulang punggungnya aman.

Tidak ada yang win-lose, semua pihak win-
win. Perang dengan senjata pemusnah massal 
juga ekonomi hanya bisa dihindarkan bila 
pemimpinnya mengerti filosofi ini.

SPINE 20: INDONESIA SPINE CARE 2022
“Work Together to Recover Stronger”


