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PANDEMI AKIBAT MAHLUK KAKI DUA 
DIPERLAKUKAN SEOLAH KAKI EMPAT

• Penderita sakit pinggang mencapai 80 % 
penduduk dunia sehingga bisa disebut
pandemic atau syndemic.

• Namun kurang mendapat perhatian WHO 
karena dampaknya tidak fatal seperti penyakit
jantung, cancer dan sebagainya.

• Membuat kehidupan hanya tidak nyaman, 
kenerja tidak optimal dan stress.

• Kalau tidak diketahui penyebabnya maka akan
berlarut sehingga membuat efek sampping
kemana-mana 



• Manusia bukan hewan berkaki 4 sehingga
kalau bergerak, bebannya disalurkan merata.

• Manusia mahluk berkaki 2 sehingga tulang
punggung mendapat beban saat bergerak.

• Lari, meloncat , menendang dan sebagainya
semua membberi beban ke tulang punggung
(SPINE)

• Banyak jenis olahraga yang dikerjakan tanpa
memperhitungkan hal ini sehingga membuat
tulang punggung, pinggang sampai leher
menderita.



SEPANJANG HARI DUDUK DI DEPAN 
KOMPUTER dan MAKAN



•Diperlukan kaki yang kuat tapi lentur.

• Latihan Tai Chi yang intinya berakar kokoh
ke bumi dan pinggang yang lentur sehingga
bisa bergerak sampai ke 360 derajat, engalir
tanpa putus sangat berguna untuk melihara
tulang punggung, pinggang dan pada 
gilirannya juga leher. 



BAGI YANG BANYAK DUDUK 
DI DEPAN KOMPUTER 

• Masyarakat modern bekerja dalam ruangan dengan AC 
Central, sepanjang hari duduk(kurang bergerak)  dan mata
tertuju ke computer, banyak menggunakan energi pikiran, 
sehingga lelah secara psikis fatique.

• Memerlukan MEDICATION BUKAN HANYA MENGANDALKAN 
PADA OBAT TAPI  DIBARENGI DENGAN MOTION dan 
MEDITATION



AKHIRNYA DIGEROGOTI STRESS
Kalau sudah stress, hasil Lab Test berbeda dengan keadaan rileks



PERLU DIBANTU RILAKSASI



TAI CHI – JALAN AIR



“              -, yet flexible as willow tree, 
         c                    ” 

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

• Jusuf Sutanto akan membagi ilmu dan pengalaman selama
40 tahun dari berbagai perspektif !.Beliau adalah:

• Pendiri The CENTER for Health in Motion-             c”

• Penulis buku2 tentang  ’     • Melatih di Jakarta HILTON 
Executive Club -                         • Dosen Psikologi
      • Studi               J    . •                  
Center



PineTree – Willow (Yang Lioe)









CHI Melatih Rasa Mengikuti

Suara Hati BUKAN Tenaga



BELLY BREATHING



Nafas Tai Chi berputar 214 X selama 30 menit

Tungging - Tulang belakang – Ubun2 – turun ke Dan 

Tian Semakin perlahan semakin baik. 



PERLU MEMAHAMI BENAR HUBUNGAN 

SALING MENGHIDUPI DAN MEMBATASI 

ANTAR 5 UNSUR



LEMBUT DAN LENTUR, SAHABAT KEHIDUPAN-

KAKU DAN KERAS, SAHABAT KEMATIAN



SUDAH BER TAI CHI SEMENJAK 

DALAM KANDUNGAN dan 

MENDENGAR IRAMA JANTUNG  





KAKEK  dan NENEK

MASIH PERLU DIGOYANG



OLAHRAGA UNTUK ORANG SEHAT

versus MEDICATION IN MOTION



Gigi bisa ompong menggunakan kekerasan

Lidah awet menggunakan kelembutan







SAMBUTAN



SAMBUTAN MAW Brouwer OFM
Jusuf Sutanto, “Tai Chi Chuan, Irama Kehidupan,      88 Jurus

Menaklukkan     ”   H  19 6 

• 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
terjadi pada waktu yang tidak teratur dan terlalu cepat, pemakaian
alkohol, nikotin atau drugs meracuni badan. Terutama cara hidup yang 
tidak 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 dari - pada pergaulan. Juga relasi marital dan pergaulan keluar
- ga sering menimbulkan cukup banyak ketegangan. 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



SAMBUTAN 
DR Daoed Joesoef

• Dr. Daoed Joesoef Secara naluriah makhluk manusia menyadari betapa
pentingnya arti kesehatan. Maka, sejak dulu, baik di Barat maupun di 
Timur, olahraga sudah dikembangkan sebagai cara untuk meningkatkan
ketahanan jasmani.

• Mengingat ketahanan tersebut sangat diperlukan bagi ketahanan
masyarakat, maka dari dulu pun sudah ada usaha sadar untuk
menggalakkan olahraga di kalangan masyarakat. Di zaman Yunani 
purba, misalnya, secara teratur telah dipertandingkan kemampuan
warganya di bidang olahraga. 



(2)

• Dengan berkembangnya masyarakat ke arah yang semakin kompleks, 
semakin disadari pula bahwa yang diperlukan tidak hanya kesegaran
jasmani, tetapi juga kesegaran jiwa, bahkan keseimbangan antara
kesehatan badan dan kesehatan pikiran.

• Berhubung dengan itu orang mulai mencari kembali jenis olahraga yang 
sangat eksplisit yang menonjolkan aspek psikis dari gerak-gerik
keolahragaannya melalui uraian-uraian filosofikal yang menjadi
rationale dari setiap gerakan jasmani itu. Jenis-jenis olahraga seperti
ini umumnya datang dari Timur, di antaranya yang disebut Tai Chi 
Chuan.



(3)

• Mengingat keseimbangan antara kesejahteraan badan dan 
kesejahteraan pikiran yang secara eksplisit begitu dipentingkan dalam
penghayatan dan pengamalan Tai Chi Chuan, maka kaitan antara jenis
keolahragaan ini pada khususnya dan semua keolahragaan pada 
umumnya dengan pendidikan menjadi semakin jelas. 

• Kaitan fungsional antara olahraga dan pendidikan ini perlu
dikemukakan, karena masih ada yang beranggapan bahwa olahraga
sama saja dengan rekreasi atau hiburan dan sama sekali tidak ada
urusannya dengan pendidikan. Ada pula yang berpendapat bahwa
olahraga dapat diterima dalam pendidikan, tetapi dalam dirinya tidak
memiliki nilai untuk mencapai tujuan pendidikan itu sendiri



(4)

• dapat disadari bahwa olahraga sebenarnya memiliki arti dan fungsi
yang lebih murni dan bagaimanapun, merupakan suatu bentuk
pendidikan individu dan masyarakat yang mengembangkan

• sekaligus ketahanan jasmaniah dan ketahanan jiwa manusia serta
keseimbangan antara kedua aspek tersebut. Pendidikan tidak mungkin
lengkap, apalagi sempurna, tanpa olahraga karena gerakan manusia
adalah dasar dari cara belajar mengenal dunia sekelilingnya dan dirinya
sendiri. 



(5)

• Dalam menyiapkan diri untuk “tinggal landas”            
pasti memerlukan warga negara yang tangguh pikiran dan 
yang memungkinkan setiap saat menguasai segala jenis
pengetahuan dan keterampilan teknis yang diperlukan bagi
pembangunan negara-bangsa serta berjuang mencari dan 
menemukan peningkatan dan kemajuan. Melalui
pendalaman buku Jusuf Sutanto ini kiranya warga negara 
kita dapat terbantu untuk menyiapkan diri ke arah cita-cita
tersebut. 





SAMBUTAN

• Ir Joko Widodo, Gubernur       1  “             
Kesehatan harus dipandang sebagai investasi untuk
peningkatan kualitas sumber daya manusia sesuai UUD 
1945, Ps 28 dan Undang-Undang No 23 tahun 199 ”

• Dr (HC) Siswono Yudo Husodo  “Buku ini melihat
Kesehatan dalam dimensi yang lebih luas dari cakupan
definisi seperti yang  dikenal dalam medis kedokteran
Barat. Buku ini bermaksud mengeksplorasi kearifan
Timur sebagai sumber inspirasi untuk meresponse
aneka tantangan yang timbul saat ini dan mendatang
terutama setelah mengamai        c”.  



• Dr Edie Toet Hendratno SH, MSi  “ Sukses suatu
disiplin ilmu, misalny kesehatandalam
memperpanjang usia harapan hidup, ternyata
membuat masalah bagi yang lain, Sebaliknya
sukses ilmu ekonomi meningkatkan pendapatan
masyarakat segera diikuti dengan perubahan gaya
hidup yang menyebabkan penyakit yang akrab
dengannya: banyak insidendi orang muda yang 
sudah menderita yang biasa terjadi pada lansia …. 
Peran Universitas diharapkan memberi arah
bagaimana mengkoordinasikan”   





                          
                          





ALAM SEMESTA 

DIATUR KAIDAH 

SEDERHANA “     

BERTENTANGAN 

                 ”

Prinsip yang mengatur

harmoni antara

Patogen vs Imunitas

sama dengan yang 

mengatur Multi-verse.
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DEMOKRASI ANGKLUNG - UNITY IN DIVERSITY
DI ERA MEDIA SOSIAL

“             Mendidik Kepribadian”       Marga M Maramis



Penderitaan menjadi Tua-Sakit-Mati
Seorang Pangeran Batal Menjadi Raja Untuk

Mencari Jawabannya



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
sekejabpun.

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



PATOGEN JASAD RENIK YANG BISA 
MEMAKSA MENUTUP WAJAH DENGAN MASKER   



UKURAN JASAD RENIK
Barang terlunak, mengalahkan terkeras

Tao Te Ching



DARI BOM ATOM KE NUKLIR
BAHAN LEBIH KECIL – DAYA LEDAK LEBIH DAHSYAT



EXOSOME ADALAH VESICLE PRODUK SEL 
MENGIRIM LOGISTIK ANTAR SEL

• Ukuran 30 – 15o nm

• Exosome harus dijaga supaya selalu membawa bahan
yang baik. Kalau membawa substan yang tidak baik, 
malah membuat sakit.

• Ini akan menjadi metode pengobatan masa depan.

• Menggantikan sistem pengobatan saat ini dengan
metode membungkam bahasa tubuh (symptom) ketika
sedang diserang patogen sehingga kesembuhan yang 
terjadi semu.

• Melalui olahraga pernafasan rutin seperti Tai Chi, 
imunitas dirawat



Enzim - Katalis yang membantu 
Mempercepat Reaksi Biologis



Penelitian EKSOSOME 
Dr Bambang Darwono, disampaikan ke KASAD


