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SPIRITUAL EMOTIONAL HEALING AND THERAPY 
Sembuh dengan ikhlas, Menyembuhkan dengan cinta 

 

Level 1 – Sehaty in motion – Gerak Sehaty 

(6-7 Jam) 

 Preface 

 Penjelasan makna Diri (Self) dan Hakikat Diri (Spiritual) dalam bentuk 

cerita hikmah 

 Penjelasan tentang Sehaty dan Hikmah Sholat serta implementasi 

pemanfaatan energy sholat dalam kehidupan sehari-hari. 

 Potensi Manusia (Unlimited Brain Potention)  

 Brain assessment – melihat potensi otak dan preferensinya untuk 

memahami kekuatan dan kelebihan agar dapat menempatkan diri pada 

posisi yang tepat sehingga dapat optimal dalam pengembangan dirinya. 

 Memahami potensi tak terbatas manusia dengan kehebatan penciptaan 

dan sistem kerja otak.  

 Mengetahui tehnik perawatan kesehatan tubuh maupun otak dengan 

metode olah gerak. 

 Scientific Research 

 Pembahasan Manfaat setiap gerakan sholat dari sudut pandang ilmiah 

 Manfaat Olah Gerak bagi kesehatan, Kecerdasan dan Kebahagiaan 

 Pembersihan diri (Detoxification) dari sampah bio listrik dan hasil 

metabolisme dengan Gerak Sehaty Dasar. 

 Praktek Gerak Sehaty  Dasar : Gerakan Sholat 

o Untuk pencegahan dan penyembuhan penyakit 

 Energetic Research  

 Sistem Energy Tubuh – Human Body Energy sytem 

 Memahami Latifah / Cakra / Meridian Channel 

 Aktifasi pusaran energi di dalam tubuh dengan Gerak Sehaty 

 Harmonisasi diri dengan Gerak Sehaty in Harmony 

 SMS Technique – Sensoric Motoric Stimulation Technique 

 Rahasia Wudhu 

 Mirroring – Menggunakan doa wudhu sebagai afirmasi positif 
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SPIRITUAL EMOTIONAL HEALING AND THERAPY 
Sembuh dengan ikhlas, Menyembuhkan dengan cinta 

 

 Terapi Air dan manfaatnya bagi kehidupan 

 Melancarkan jalur energi dengan pijatan pada titik wudhu 

 Introduction Pijat getar syaraf – Stimulasi titik wudhu 

 Stimulasi titik wudhu dengan gerak Micro Energy 

 Refinement 

 Rahasia Waktu Sholat dan Jam Piket Tubuh 

 Rahasia Sholat Berjamaah 

 Introducing Entreinment & Vibrational Energy 

 Introduction Sehaty LEVEL II – The Power of Intention (Kekuatan Niat): 

o What is Sehaty Intention ? 

o Introduction to Emotional freedom Technique 

o Knowing your Energy and their Special Channels 

o Practice & Demo for self healing 

 Physical Intelligent 

 Understanding your body intelligent – Memahami kecerdasan tubuh 

 Physical Intelligent kinestetic Assessment – Testing your kinestetic 

Intelligent 

 Physical Intelligent Activation – Mengaktifkan kecerdasan fisik 

 Practice Sehaty in Motion : Accelerate Power 

o Shifting your prefferences (Tehnik Daun Melayang) 

o Let go your ego (Lompat Kilat) 

o Energy Balancing (Garuda melutut) 

o Vortexing Energy (Melingkar Naga) 

o Empowerment (Kombinasi-lompat egos) 

o Fire Breathing ( Kecak Dance) 

o Tunnelling Energy (luncuran energi-listrik) 

o Eagle Breath (Nafas Rajawali) 

o Dynamic and Flexibility (Serat Sendi) 

 Interaksi dengan tubuh anda 

 Sehaty Relaxation technique – Hening 
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SPIRITUAL EMOTIONAL HEALING AND THERAPY 
Sembuh dengan ikhlas, Menyembuhkan dengan cinta 

 

Sehaty in Motion – Gerak Sehaty 

Metode olah gerak untuk kesehatan terinspirasi dari gerakan Sholat adalah 

gerakan yang dapat menstimulasi sendi dan seluruh organ paling efektif, gerakan-

gerakan di dalam sholat juga dapat menimbulkan efek ketenangan, kedamaian 

dan memelihara kecerdasan kognitif maupun behavioural (tingkah laku). Gerak 

Sehaty merangkum beberapa olah gerak lainnya seperti; Silat, Tai Chi, Yoga dan 

olah nafas yang bermanfaat untuk mengoptimalkan oksigen di dalam darah dan 

seluruh organ di dalam tubuh. 

Sesungguhnya manusia diciptakan dalam sebaik baik bentuk. (AT-tiin; 4) 

Jadikanlah sabar dan Sholat sebagai penolong, sesungguhnya yang demikian 

amat berat kecuali bagi orang yang khusyu’ (Al-Baqarah ; 45) 

Beruntunglah orang-orang yang beriman. Orang Yang Khusyu’ dalam Sholatnya 

(Al-Mukminun; 1-2) 

Orang yang sholatnya tidak dapat mencegahnya dari perbuatan keji dan 

mungkar, maka ia pun semakin jauh dari Allah (Ihya’ Ulumuddin ; Sholat Khusyu’) 

 

Perhatikan pikiranmu karena akan menjadi kata-kata 

Perhatikan kata-katamu, karena akan menjadi perbuatan 

Perhatikan perbuatanmu, karena akan menjadi kebiasaan 

Perhatikan kebiasaanmu, karena akan menjadi karakter 

Perhatikan karaktermu, karena akan menentukan masa depanmu  

(Dalai Lama) 
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SPIRITUAL EMOTIONAL HEALING AND THERAPY 
Sembuh dengan ikhlas, Menyembuhkan dengan cinta 

 

Otak Manusia, Sang Jendral Organ 

Seluruh aktifitas gerakan Sholat cenderung mengarahkan kepala ke bawah, hal ini 

mengingatkan kita untuk senantiasa rendah hati, selain juga untuk memberikan 

asupan nutrisi dan oksigen ke dalam otak yang tak dapat di lalui oleh darah 

kecuali dalam keadaan sujud. Apabila otak tetap dalam kondisi bugar maka 

manusia senantiasa dapat berpikir dan bertindak dengan akal sehatnya. 

Jantung manusia dapat berhenti dalam satu menit, tapi apabila otak berhenti 

dalam satu detik maka terhentilah seluruh sistem tubuh manusia 

Otak merupakan organ tubuh yang paling kompleks. Otak memproduksi pikiran-

pikiran sadar yang menakjubkan, kesadaran akan diri dan lingkungan, serta 

kemampuan untuk melakukan pilihan bebas dalam berhadapan dengan dunia. 

Otak juga menghasilkan dan menstrukturkan pemikiran kita, memungkinkan kita 

memiliki perasaan, dan menjembatani kehidupan spiritual – kesadaran akan 

makna, nilai dan konteks yang sesuai untuk memahami pengalaman. Otak 

memberi kita kemampuan meraba, menyentuh, melihat, penciuman dan bahasa. 

Ia adalah tempat penyimpanan memori kita. Ia mengendalikan detak jantung, laju 

produksi keringat, laju pernafasan dan berbagai fungsi lain, jaringan syarafnya 

menjangkau ke seluruh tubuh. Otak merupakan jembatan kehidupan bathin dan 

lahiriah duniawi. Ia mampu menjalankan semua fungsi ini dengan sifat-sifatnya 

yang kompleks, luwes, adaptif dan mampu mengorganisasi diri. 

Ada dua hal yang pasti; ketidak terbatasan otak manusia dan alam semesta 

Arsitektur otak berbentuk seperti jalur yang saling jalin menjalin, ibarat jalan-jalan 

dan gedung-gedung yang bercampur baur dan sangat padat di dalam sebuah kota 

yang telah berusia berabad-abad – berupa lapisan-lapisan  sejarah arkeologis 

tertinggi, yang di dalamnya – entah dengan cara apa -  kehidupan lahir 
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SPIRITUAL EMOTIONAL HEALING AND THERAPY 
Sembuh dengan ikhlas, Menyembuhkan dengan cinta 

 

NEURON 

Otak manusia mengandung sel syaraf  atau neuron sebanyak 10-100 miliar. Ada 

sekitar seratus jenis yang berbeda, dan separo di antaranya terletak dibagian otak 

yang termaju tahap evolusinya, yaitu cerebral cortex. Sebuah neuron berbentuk 

seperti pohon yang memiliki akar (dendrit), tubuh sel (soma), dahan (akson), dan 

cabang (juga akson).  

(“Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan 

kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya 

(menjulang) ke langit,  

pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah 

membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu 

ingat.” *Ibrahim 24-25] tentang orang beriman seperti pohon yang bercabang 

yak) 

Sebuah Neuron piramida korteks punya 1-10 ribu sinapsis yang berkomunikasi 

secara langsung dengan neuron-neuron yang lain, terutama disekitar korteks. 

Sinaps bekerja dengan penjalaran kimiawi. Ujung akson dari sebuah neuron 

mengeluarkan sejenis zat kimia disebut dengan neurotransmitter.  

 

Neurotransmitter digunakan dalam sistem otak yang 

mempengaruhi kemampuan atau keadaan mental dan emosi 

 

 

 

 



 

Module ini hanya untuk kepentingan pelatihan, Mohon pergunakan secara Bijak 7 

 

SPIRITUAL EMOTIONAL HEALING AND THERAPY 
Sembuh dengan ikhlas, Menyembuhkan dengan cinta 

 

Kemampuan tumbuh otak tak terbatas 

Para ilmuwan pernah beranggapan bahwa otak dirancang secara baku (hard 

wired). Menurut teori ini, kita terlahir dengan sejumlah tertentu sel syaraf yang 

saling berhubungan dengan cara tertentu; semakin bertambah usia jaringan ini 

lambat laun rusak. Orang dianggap berada di dalam keadaan mental yang prima 

pada usia delapan belas tahun, tetapi setelah itu menurun secara lambat tapi 

pasti. Kini para ilmuwan mengungkapkan temuan baru; kita memang terlahir 

dengan sel sarah dalam jumlah tertentu dan akan kehilangan sebagian 

diantaranya bersamaan dengan bertambahnya usia. Seorang yang berusia lanjut 

memiliki jumlah sel syaraf yang lebih sedikit dibandingkan dengan seorang bayi. 

Akan tetapi kita dapat menumbuhkan koneksi-koneksi syaraf yang baru sepanjang 

hidup kita. Sebaliknya jika sistem syaraf jarang digunakan, ia akan rusak atau 

fungsinya akan diambil alih untuk tujuan lain.  

 

Use it or loose it. 

Setiap hari sekitar 10.000 sel berguguran dan mati 

 

Koneksi syaraf memberikan kita kecerdasan. Semakin kaya dan beragam 

pengalaman yang diterima, semakin kompleks dan besar koneksi syaraf yang 

terbentuk. Semakin kompleks gerak tubuh, semakin besar kemampuan otak 

terbentuk 

 

Hasil peneliti otak menyebutkan bahwa Einstein hanya menggunakan 

7% dari kemampuan otaknya, bagaimana dengan Anda? 
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Sembuh dengan ikhlas, Menyembuhkan dengan cinta 

 

PARADIGMA KEMAMPUAN OTAK  

Pendapat lama Penemuan Baru 
Otak tidak dapat menumbuhkan sel-sel syaraf 
baru 

Sel-sel baru dapat terbentuk terutama pada 
kulit otak dan hippocampus secara continue, 
sebagai respons terhadap latihan 

Otak Orang Tua tidak dapat belajar sama baik 
dengan otak anak muda 

Otak apabila di stimulasi dengan latihan-
latihan akan memberikan respon sama 
baiknya tanpa memandang usia. Sel otak baru 
dapat dibentuk sepanjang masa 

Sirkuit otak bersifat tetap selama hidup Sirkuit dapat berubah, mengalami modifikasi 
atau rusak sama sekali. Jika anda berlatih atau 
tidak menggunakannya sama sekali –use it or 
loose it – sirkuit emosional otak menjadi lebih 
matang dan seimbang sejalan dengan usia 

Kecerdasan adalah tentang seberapa banyak 
neuron dan seberapa cepat ia bekerja 

Otak memiliki dua belahan yang menjadi lebih 
seimbang sejalan dengan bertambahnya usia. 
Menggunakan seluruh bagian otak adalah 
lebih baik daripada hanya menggunakan 
sebagian nya saja 

Setua Apakah Anda? 

 David Ray Franklin, Tenessee, belajar membaca pada usia 99 tahun 

 Armand Hammer aktif memimpin petroleum occidental pada usia 91 
tahun 

 Paul Spangler menyelesaikan maraton ke empat belasnya pada usia 92 
tahun 

 Hulda Crooks mendaki gunung Whitney (Gunung tertinggi di Amerika) 
pada usia 91 tahun 

 George Burns tampil di teater proctore New York sejak usia 31 hingga 
94 tahun 

 Pianis Horszowski, koreografer Martha Graham, dan fotografer Imogen 
masih kreatif pada usia 90 an tahun. 

 
-Pierce J. Howard, Manual for the brain 
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SPIRITUAL EMOTIONAL HEALING AND THERAPY 
Sembuh dengan ikhlas, Menyembuhkan dengan cinta 

 

OLAH GERAK DAN PENGARUHNYA TERHADAP OTAK 
FAKTA ILMIAH 

 Memperbaiki kecepatan recall informasi.  

 Membantu pelepasan endorfin; zat yang menciptakan kondisi rileks tetapi tetap 
dalam keadaan sadar 

 Olah Gerak selama 20 menit dapat meningkatkan secara signifikan pelepasan 
anandamide ke dalam darah yang efeknya persis mariyuana 

 Riset pada 1900 orang yang melakukan latihan olah gerak memiliki ketahanan 
terhadap depresi 

 Olah Gerak meningkatkan jumlah neurotropin (zat perangsang pertumbuhan 
syaraf ) 

 Olah gerak dapat meningkatkan diameter pembuluh kapiler yang mengelilingi 
neuron-neuron di otak yang dapat meningkatkan darah ke syaraf otak 

 Olah Gerak 3 kali seminggu  minimal 10 minggu dapat meningkatkan kecepatan 
reaksi pada orang berusia 63-82 tahun 

 Olah Gerak meningkatkan jumlah sel di otak kecil 

 Olah Gerak memperbaiki keseimbangan tubuh, perhatian dan koordinasi gerak 
tubuh. 

 Latihan Olah Gerak memperbaiki atensi dan memori 

 Latihan Olah gerak dengan kombinasi gerakan, meningkatkan kognisi  
(kecerdasan) 

 Latihan Olah gerak secara teratur dapat merangsang perkembangan sel baru otak 
dan memperpanjang masa hidup sel 

 Latihan Olah gerak memicu pelepasan BDNF (Brain Derived Neurotrophic Factor) 
sejenis protein yang dapat meningkatkan  kognisi melalui penguatan komunikasi 
neuron, mempercepat perkembangan dan pembentukan memori 

 Latihan Olah gerak meningkatkan memori jangka panjang 

 Penelitian di Kanada menunjukkan bahwa orang yang aktif melakukan latihan 
fisik beresiko lebih rendah mengalami kerusakan kognitif, alzheimer dan 
parkinson. Latihan fisik juga dapat mencegah otak dari serangan stroke 

 Penelitian pada sekelompok wanita manula menunjukkan bahwa mereka yang 
meningkatkan aktivitas fisiknya, megalami lebih sedikit penurunan kognitif 

 Penelitian menunjukan bahwa latihan olah gerak secara intens dapat 
meningkatkan koneksi antara sel-sel otak di lobus frontalis otak, mungkin 
meningkatkan networking aliran darah kebagian tersebut 

 Olah gerak merangsang produksi zat kimia penting yang dapat meningkatkan itas 
sel-sel otak, neuroplastisitas, dan pembentukan neuron baru 
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Sembuh dengan ikhlas, Menyembuhkan dengan cinta 

 

Olah Gerak Sehaty (gerakan Sholat)  sebagai Stimulasi vitalisasi Otak 

Otak dan Gerak 

Beberapa Konsep dasar yang melatar belakangi Gerak Sehaty  sebagai Senam untuk 

vitalisasi otak adalah prinsip-prinsip sebagai berikut: 

Tenang 

Gerakan Senam Sehaty dilakukan secara perlahan dan tenang. Hal ini penting untuk 

menyelaraskan pola gerak otot, gerak nafas dan metabolisme bagian otak yang 

terstimulasi. Gerakan yang tenang tidak memberikan beban berat pada jantung 

Sistematis 

Gerakan Senam Sehaty merupakan gerak tubuh yang tersistematis dari bagian atas ke 

bawah dan sebaliknya dengan tujuan melatih otot-otot kecil maupun besar sehingga 

menghindari dan mengatasi gangguan pada gerakan halus maupun gerakan kasar.  

Berulang 

Gerakan Senam Sehaty yang dilakukan dengan beberapakali pengulangan sehingga 

stimulasi gerak dapat terekam dalam otak melalui jaras proprioseptif (jaringan sendi) 

Melibatkan Pandangan Mata 

Gerakan Senam Sehaty senantiasa melibatkan pandangan mata guna mengatasi 

masalah yang berhubungan dengan gangguan konsentrasi visual dan kemampuan 

visuospasial (mengenal ruang), serta mengaktifkan pusat diotak bagian depan. 

Stimulasi Sendi 

Gerakan Senam Sehaty yang dilakukan sampai batas maksimal sendi, karena latihan ini 

dapat mengatasi permasalahan sendi, yang dapat mengakibatkan keterbatasan gerak. 

Pernafasan 

Gerakan Senam Sehaty merupakan Senam Olah Nafas yang berguna untuk 

mengoptimalisasi oksigen ke dalam otak, karena permasalahan pada otak senantiasa 

muncul akibat kurangnya pasokan oksigen ke dalam otak. Sebaliknya, otak dapat 

menjadi optimal bila oksigen tercukupi. Kontrol pernafasan sangat berguna untuk 

mencapai relaksasi. 

Khusyu’ / Dihayati 

Setiap melaksanakan Senam Sehaty, kondisi khusyu’ / penghayatan gerakan senantiasa 

dilakukan hal ini sangat berguna untuk mencapai harmonisasi antara gerak otot dan 

sendi, otak dan emosi sehingga terjadi keseimbangan antara fungsi otak, kerja otot dan 

stabilisasi emosi (Niat, Ucap dan Laku). 
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Sembuh dengan ikhlas, Menyembuhkan dengan cinta 

 

GERAKAN SHALAT DAN SYARAF MANUSIA 

Tata gerak Shalat yang kita lakukan adalah merupakan rangkaian gerak yang 

secara sadar atau tidak, memberikan stimulus-stimulus penting bagi kerja 

berbagai sistem tubuh manusia secara sinergis dan harmonis. Masing-masing tata 

gerakan Shalat tadi menstimulasi sistem saraf, baik di percabangan daerah 

punggung, ketiak-bahu, pergelangan tangan dan kaki, lipat paha dalam dan luar, 

serta jari kaki. Jika sensor-sensor saraf ini terstimulasi maka akan bereaksi 

terhadap organ-organ tertentu di dalam tubuh. Saat gerakan tersebut 

berlangsung, maka komponen-komponen anatomi tubuh manusia yang bisa 

diamati secara nyata adalah: kulit pembungkus tubuh dimana terdapat ujung-

ujung saraf dan kelenjar di kulit, otot-otot badan dan anggota gerak, tulang-tulang 

badan dan anggota gerak (lengan/tangan dan tungkai/kaki) beserta sendi-

sendinya, serta serabut-serabut saraf beserta simpul-simpulnya. Sedangkan yang 

tak tampak secara nyata antara lain: organ-organ dalam tubuh (otak, paru-paru, 

jantung, usus, ginjal, kandung empedu, dan lain-lain), pembuluh darah (besar dan 

kecil) beserta aliran darah di dalamnya, kelenjar hormon, dan cairan otak.  

Saat melakukan (gerakan) Shalat, terdapat motivasi mendasar dalam diri kita 

bukan hanya secara spiritual berupa kebutuhan untuk mewujudkan segenap rasa 

syukur kita kepada Sang Khalik, Allah SWT, Sang Maha Berkehendak atas seluruh 

isi jagad ini. Akan tetapi juga kesadaran mendalam akan segenap rukun Shalat, 

termasuk rukun wudhunya. Dalam keadaan seperti ini, maka timbulah 

ketenangan dalam pikiran dan qolbu yang nantinya diharapkan bermuara pada 

khusyuk dan tumakninah. Ketenangan ini merupakan fase yang bermanfaat bagi 

tubuh untuk rileks dan mengistirahatkan segenap aktivitas organ dan sistem 

organ, setelah sehari penuh diaktifkan. Ketenangan ini menyebabkan hormon 

adrenalin, hormon penggalak aktivitas tubuh, tidak melonjak terlalu tinggi. Dan 

dalam ketenangan ini timbul kebahagiaan serta ketentraman, yang 

memungkinkan tubuh memiliki kesempatan untuk memperbaiki segala macam 

kerusakan tubuh.  
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SPIRITUAL EMOTIONAL HEALING AND THERAPY 
Sembuh dengan ikhlas, Menyembuhkan dengan cinta 

 

Keadaan ini merupakan penyembuhan alami diri sendiri atau self healing, 

termasuk di dalamnya adalah menyeimbangkan metabolisme dan sistem 

kekebalan tubuh. Jika ini terjadi, maka tak ayal lagi sehat dan bugar yang kita 

peroleh. Dapat menjadi tindakan preventif terhadap sakit dan penyakit, serta 

sebagai modulator penyembuhan manakala kita sakit.  

1. Berdiri Tegak 

Sikap berdiri dengan tegak dengan sikap kaki menumpu seluruh 

berat badan. Dalam posisi berdiri tegak seperti ini, maka tubuh 

berada dalam posisi anatomisnya. Seluruh otot, tulang dan sendi 

berada dalam posisi pasif; sehingga timbullah relaksasi.  

 

 

2. Takbiratul Ihram 

Takbiratul ihram (tahrim dan ihram)berarti larangan, 

maksudnya agar sesudah mengucapkan takbir, pikiran tidak 

boleh dipancarkan kemana-mana, melainkan semata-mata 

kepada Allah).  

Saat kedua tangan/lengan diangkat di sisi kanan-kiri tubuh 

dalam takbir, maka otot-otot dada akan mengembang secara 

pasif. Dengan mengembangnya otot-otot ini maka organ paru 

yang ada di dalamnya juga akan mengembang secara pasif mengikuti hukum 

tekanan negatif sehingga udara (oksigen) bisa masuk secara optimal hingga ke 

pembuluh paru terkecil (alveoli) . Dalam kondisi ini proses pembakaran 

(metabolisme) menjadi optimal, termasuk kerja organ-organ sistem kekebalan 

tubuh. Oleh karena itu tertib gerakan yang dilakukan dalam Shalat bermanfaat 

untuk meminimalkan kemungkinan sakit.                                 
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SPIRITUAL EMOTIONAL HEALING AND THERAPY 
Sembuh dengan ikhlas, Menyembuhkan dengan cinta 

 

Oksigenasi yang optimal ini juga dirasakan oleh otak, sebagai pusat utama 

pengatur segala aktifitas tubuh manusia.  Ketika organ paru mengembang, maka 

organ jantung yang ada di antaranya “sedikit “ mendapatkan keleluasaan ruang 

untuk berdenyut. Dengan masuknya udara (oksigen) secara optimal ke dalam 

paru, maka kadar oksigen tubuh yang diangkut bersama sel darah merah untuk 

didistribusikan ke sel dan jaringan juga menjadi optimal. Dengan kata lain bahwa: 

“oksigenasi tubuh menjadi optimal, maka metabolisme tubuh juga optimal”. 

Sesudah mengucapkan takbiratul ihram, sebagai tanda penghormatan kepada 

Allah Yang Maha Tinggi, kedua tangan dilipat di dada sedemikian rupa sehingga 

pergelangan tangan kanan diletakkan di atas punggung tangan kiri serta telapak 

tangan kanan menggenggam pergelangan tangan kiri. Sikap tangan ini disebut 

sikap bersedekap.  

Ditinjau dari manfaat kesehatan sikap tangan yang terlipat di atas pusat 

merupakan sikap relaks atau sikap istirahat paling sempurna bagi kedua tangan. 

Sikap relaks menjadi penting agar tidak menyebabkan perasaan cepat capek, lelah 

atau nyeri pada kedua tangan sehingga pemusatan pikiran saat Shalat akan 

tercapai secara maksimal.  Selain itu posisi bersidekap yang juga dianjurkan  Imam 

Abu hanifah ini bermanfaat sebagai pencegahan berbagai penyakit persendian 

seperti rematik.  

3. Ruku’ 

Gerakan ruku’ dalam Shalat adalah gerakan dengan 

membungkukkan punggung ke depan, kedua tangan 

memegang atau menempel di atas sendi lutut, dan 

wajah menghadap ke arah tempat sujud (sajadah) 

dengan didahului takbiratul ihram. Pada dasarnya 

tata laksana Gerakan ruku’ ini adalah dari berdiri bersidekap tubuh membentuk 

struktur anatomis-fungsional, kemudian saat mengangkat kedua lengan seraya 

menghirup oksigen semaksimal mungkin dan mengucap takbir, badan 

dibungkukkan serta wajah melihat titik sujud .  

 
Gb. Posisi Ruku’ 
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Ketika posisi membungkuk disertai dengan wajah menghadap ke depan, maka 

ruas tulang belakang segmen leher sampai ekor membentuk posisi sedemikian 

rupa, dimana kelengkungan tiap-tiap segmen berkurang. Dengan kata lain  

mendekati posisi “melurus”, dimana keadaan ini menyebabkan serabut-serabut 

saraf tulang belakang mengalami relaksasi, termasuk rangkaian saraf otonom 

(simpatik dan parasimpatik) yang berupa juluran seperti rantai di sisi luar 

(kanan-kiri) tulang belakang kita. Saraf otonom ini turut serta berperan dalam 

mengatur irama kerja organ di dalam tubuh kita (jantung, paru, usus, organ 

reproduksi, alat kelamin dan lain-lain) apakah irama kerja tersebut akan 

meningkat ataukah menurun.  

Meningkat atau menurunnya irama kerja organ ini merupakan peringatan bagi 

kita mengenai kondisi tubuh yang terganggu. Saat ruku’ akan menyebabkan 

peningkatan tekanan di dalam saluran tulang belakang (tempat saraf tulang 

belakang berada) yang diteruskan hingga ke rongga kepala. Bagi wanita yang 

hendak melahirkan, posisi ruku’ sempurna akan memperkecil kemungkinan 

terjadinya kelainan dalam letak kepala bayi atau hal-hal yang mengganggu 

lancarnya persalinan .  

Volume darah yang terkumpul di kepala (otak) akan lebih optimal dan lama saat 

wajah ditengadahkan melihat titik sujud. Pada saat wajah menengadah ini 

sensor tekanan darah dan irama jantung di leher (di sebelah bawah pembuluh 

darah besar di leher mengembang) akan terstimulasi akibat regangan otot-otot 

leher. Sensor ini merupakan “tombol istimewa” karena secara otomatis akan 

mengatur tekanan darah dan irama jantung, sesuai kebutuhan dan keadaan. 

Rutinitas ruku’ sebanyak 17 kali dalam 5 waktu Shalat sehari bermanfaat 

membantu refleks selalu siap sedia dalam berbagai keadaan. Sehingga 

mekanisme pengaturan tekanan darah dan irama jantung akan terjaga. Suplai 

darah ke otak yang meningkat saat melakukan gerakan ini, juga menyebabkan 

oksigenasi sel-sel saraf di otak menjadi optimal.  Sehingga fungsi sel-sel saraf di 

otak (sebagai gudang memori dan pusat pengendali kerja seluruh sitem dan 

organ tubuh) menjadi optimal. Inilah esensi dari  sabda Rasulullah yang 
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diriwayatkan Hasan Al-Bashri bahwa Allah tidak melihat seorang hamba yang 

tidak menegakkan punggungnya antara ruku’ dan sujudnya. Oksigenasi sel-sel 

saraf keotak menjadikan proses berpikir manusia untuk menentukan berbagai 

keputusan menjadi lebih jernih, mampu menimbang mana yang baik dan benar 

sehingga Shalat adalah juga sarana untuk menjaga agar tetap berada di jalan 

kebenaran sesuai firman Allah, Dan dirikanlah Shalat. Sesungguhnya Shalat itu 

mencegah  dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar  ( Al-’Ankabut : 45) 

 

 

Gb. Berdiri menjelang I’tidal setelah ruku’ 

                                            4.     I’tidal  

I’tidal atau gerakan setelah ruku’ adalah 

gerakan kembali kepada posisi tegak . 

Posisi ini  membantu  metabolisme otak 

dan jantung bekerja optimal . Oleh karena 

itu dalam i’tidal aliran darah yang tadinya 

terfokus di kepala setelah ruku’ akan turun ke badan sesuai gravitasi. 

Gerakan takbir bersamaan dengan menegakkan badan saat i’tidal, 

menyebabkan stimulus pada cabang besar saraf di bahu-ketiak yang 

merupakan cabang saraf yang melayani organ jantung, paru, dan sebagian 

organ pencernaan. Selain itu pada saat mengangkat kedua lengan, paru 

akan mengembang menyebabkan oksigen yang masuk meningkat.  Saat 

kedua lengan bergerak turun untuk kemudian berada di samping kanan dan  

kiri badan, maka sisa pembakaran atau metabolisme yang bermuatan 

negatif dikeluarkan bersama dengan hembusan nafas.  
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Gb. Sujud Tampak samping 

& belakang 

 

5. Sujud 

Saat melakukan sujud, bagian dahi dan  kedua 

telapak tangan menempel di 

sajadah dengan pergelangan 

tangan ditekuk. Sedangkan 

kelima jari kaki (kanan-kiri) 

juga tertekuk rapi menekan 

pada sajadah. Pada posisi ini terjadi ekstensi pada ruas tulang leher, pinggang 

serta fleksi dibagian ruas tulang belakang segmen dada . Sementara itu posisi 

pergelangan tangan yang tertekuk menyebabkan simpul saraf yang berada sekitar 

pergelangan tangan teregang dan terstimulasi. Pada saat kelima jari kaki tertekuk 

dan menekan sajadah, pergelangan kaki yang menekuk akan menyebabkan 

regangan simpul saraf yang berada di sisi dalam dan luar pergelangan kaki (di 

bawah mata kaki dalam dan luar), sedangkan kelima jari kaki yang tertekuk serta 

menekan alas sajadah akan menimbulkan efek refleksi pada ujung-ujung saraf 

yang berada di situ.  

Gerakan sujud akan membuat otot dada dan otot sela iga menjadi kuat sehingga  

rongga dada bertambah besar dan paru – paru akan berkembang dengan baik dan 

dapat menghisap udara. Lutut yang membentuk sudut yang tepat memungkinkan 

otot – otot perut berkembang dan mencegah di bagian tengah. Menambah aliran 

darah ke bagian atas tubuh terutama kepala (mata,telinga dan hidung) serta paru 

–paru, memungkinkan toksin-toksin dibersihkan oleh darah.  

Bagi wanita hamil gerakan sujud ini juga bermanfaat mempertahankan posisi 

benar pada janin. Mengurangi tekanan darah tinggi. Menambah elastisitas tulang 

itu sendiri. Menghilangkan egoisme dan kesombongan. Meningkatkan kesabaran 

dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menaikan stasiun rohani dan 

menghasilkan energi batin yang tinggi di seluruh tubuh. Posisi ini menunjukkan 

ketundukkan dan kerendahan hati yang tertinggi (penyerahan diri). 
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Manfaat Gerak Sehaty 

1. Aktivasi seluruh bagian otak untuk meningkatkan kebugaran otak 

dan tubuh 

2. Meningkatkan konsentrasi 

3. Meningkatkan kemampuan Visuo-Spasial (Mengenal ruang) 

4. Meningkatkan keseimbangan tubuh, pola pikir dan emosi 

5. Meningkatkan Koordinasi otak dan tubuh 

6. Meningkatkan daya tahan fungsi otak dan seluruh organ tubuh 

7. Meningkatkan pernafasan 

8. Mengurangi keluhan fisik sehubungan kondisi degenerasi organ 

tubuh 

9. Melindungi sel otak terhadap toksik termasuk free radikal 

10. Memperbaiki DNA sel untuk membantu melindungi 

melawan apoptosis 

11. Mengurangi risiko kognitif empairment dan demensia 

karena alzeimer pada 50% orang diatas 65 tahun 

12. Mempertahankan kecakapan mental setelah usia 70 tahun 

13. Mengurangi risiko penyakit jantung dan stroke dengan 

memperbaiki metabolisme kolesterol dan lemak disertai 

penggunaan oksigen dan glukosa jaringan 

14. Mengurangi risiko diabetes 

15. Mengurangi risiko osteoporosis dengan menurunkan 

boneloos 

16. Mengurangi risiko depresi 

17. Mengurangi risiko jatuh dengan memperbaiki tones otot 

18. Integritas struktur tubuh (postur tubuh tegak, kerja sistem-

sistem struktural dan muscular yang terkoordinasi dengan baik) 
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19. Distribusi Gravitasi yang akurat di sekitar tubuh, 

memberikan stabilitas dan equilibrium 

20. Kerja sistem otot yang terkoordinasi (otot protagonist, 

antagonist, facilitator, dan synergist; tonus otot yang tepat) 

21. Integrasi antara Refleks Grounding (Stabilitas), Balancing, 

Head Righting, dan Tendon Guard Reflexes 

22. Membantu perkembangan gerak (di semua level dan tahap); 

23. Memberikan pengaruh positif pada kualitas gerakan secara 

keseluruhan (tujuan, akurasi, kehalusan, elastisitas, ketangkasan, 

kebebasan, irama, kecepatan yang serasi, koordinasi, koherensi, 

dll) 

24. Mengaktifkan “mekanisme tindakan”, yaitu “integrasi antara 

pikiran dan gerakan” (menghasilkan tonus otot yang tinggi) 

25. Membantu dalam mempelajari ketrampilan dan 

meningkatkan kemampuan, serta mendukung kecepatan dan 

keberhasilan belajar. Membantu untuk mengembangkan gaya 

belajar yang terbuka dan positive thinking. 

26. Memberikan perasaan stabil, being inner directed dan 

perasaan bebas menjadi Diri Sendiri 

27. Konsep yang berorientasi pada pengembangan diri 

28. Metode mengenal diri, sadar diri dan mawas diri (aware and 

alert being) 

29. Melejitkan “Daya” Spiritual (Spiritual being) 

30. Dan lain-lain 
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Gerak Sehaty Dasar 

Senam Ergonomik  
 

Definisi Ergonomik 

Istilah ergonomik adalah istilah yang sering digunakan dalam teknik pengamatan 
waktu dan gerakan serta produktivitas kerja (time and motion study, work 
measurement and productivity). Teknik ini bertujuan untuk mendapatkan suatu 
cara kerja dengan waktu yang optimal dan meminimalkan kelelahan/fatique 
sehingga di peroleh tingkat produktivitas yang tinggi dan manusiawi. 

Gerakan Ergonomik adalah gerakan yang mengoptimalkan posisi tubuh pada meja 
kerja dengan tujuan meniadakan atau meminimalkan kelelahan. Posisi tulang 
belakang, posisi penglihatan (jarak dan pencahayaan), posisi jangkauan (berdiri 
dan duduk), kebersamaan tangan kanan dan kiri, posisi benda kerja, sehingga 
diperoleh kenyamanan dan produktivitas yang tinggi. 

Sedangkan Senam Ergonomik adalah suatu teknik senam untuk mengembalikan 
atau membetulkan posisi dan kelenturan system syaraf dan aliran darah , 
memaksimalkan supply oksigen ke otak, membuka sistem kecerdasan, sistem 
keringat, sistem pemanas tubuh, system pembakaran asam urat, cholesterol, gula 
darah, asam laktat, christal oxalate, sistem konversi karbohidrat, sistem 
pembuatan electrolit atau ozon dalam darah, sistem kesegaran tubuh dan sistem 
kekebalan tubuh dari energi negatif/virus, sistem pembuangan energi negatif dari 
dalam tubuh. 

Gerakan yang terkandung dalam senam ergonomik adalah gerakan yang sangat 
efektif, efisien, dan logis karena rangkaian gerakannya merupakan rangkaian 
gerak yang dilakukan menusia sejak dulu sampai saat ini. Belum ada gerakan yang 
sesempurna gerakan senam ergonomik karena gerakan-gerakannya disesuaikan 
dengan kaidah-kaidah penciptaan tubuh manusia. Artinya, senam yang dapat 
langsung membuka, membersihkan dan mengaktifkan seluruh sistem-sistem 
tubuh seperti sistem kardiovaskuler, kandung kemih, dan sistem reproduksi. 
Senam ergonomik akan lebih optimal apabila sebelum melakukan senam 

melakukan Senam Serat Sendi. 
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A. Gerakan Senam Serat Sendi 

Gerakan Pembuka adalah teknik peregangan yang bertujuan membuka, 
membersihkan sekaligus mengaktifkan simpul-simpul saraf utama. Gerakan 
dasarnya terdiri dari 3 (tiga) bagian : 

Dilakukan dalam posisi duduk pembakaran/simpuh. 

a) Senam Tubuh Bagian Atas:, saat melakukan gerakan, menarik napas melalui 
hidung, sehalus mungkin dan dalam, saat selesai napas dihembuskan secara 
perlahan melalui hidung 

● Jari-jari tangan dipijat ujung-ujung dan ruas-ruasnya, kemudian ditekuk ke 
luar dan kedalam, masing-masing 5 (lima) kali. 

● Memutar pergelangan tangan dengan posisi terbuka ke arah dalam naik ke 
atas. Saat turun, di putar dengan arah sebaliknya. Lakukan masing-masing 
5 kali. 

● Siku kanan ditekuk, ujung jari tangan kiri di bawah siku, tangan kanan 
dilemparkan ke bawah. Lakukan masing-masing 5 kali, kanan dan kiri. 

● Leher menengok ke kanan, ke kiri, ke atas dan kebawah masing-masing, 5 
kali. Saat menengok tarik napas sehalus mungkin dan dalam melalui 
hidung, kemudian tahan 10 hitungan dan kembali ke posisi semula sambil 
melepas napas secara perlahan melalui lubang hidung. 

 

b)  Senam Tubuh Bagian Tengah (bahu, belikat, dan pinggang), saat melakukan 
gerakan, menarik napas sehalus mungkin dan dalam melalui hidung dan saat 
selesai napas dihembuskan secara perlahan melalui hidung (lihat gambar). 

● Pangkal bahu diputar ke arah luar masing-masing 30 gerakan 

● Angkat tangan kanan sejajar bahu, putar pergelangan tangannya ke arah 
luar dan tangan kirinya posisi sejajar tangan kanan, kemudian putar badan 
ke arah kanan/luar. Lakukan kebalikannya masing-masing 5 gerakan 

 

c)  Senam Tubuh Bagian Bawah: Lutut dan pergelangan kaki (lihat gambar) 

● Posisi bersila, tekuk kaki kanan ke arah perut, kemudian tendangkan ke 
depan lakukan masing-masing kaki 5 gerakan 
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● Luruskan kedua kaki, kemudian putar pergelangan kaki ke luar dan 
kedalam masing-masing 30 gerakan.  

● Selanjutnya peregelangan kaki diluruskan (jari-jari kaki lurus) dan 
kemudian ditekuk ke atas, lakukan masing-masing 15 gerakan. 

 

B. Gerakan Senam Ergonomik 

Gerakan dalam senam Ergonomic  hanya terdiri dari 5 gerakan dasar, yaitu lapang 
dada , tunduk syukur, duduk perkasa dan duduk pembakaran serta berbaring 
pasrah. Masing-masing gerakan mengandung manfaat yang luar biasa dalam 
pencegahan penyakit dan perawatan kesehatan. Oleh karena itu, apabila 
rangkaian gerakan ini dilakukan secara rutin, setiap manusia akan terbebas dari 
segala macam penyakit dan memiliki daya tahan tubuh yang prima.  

Senam ergonomik ini dapat dikembangkan terserah kepada masing-masing orang 
sesuai dengan pemahaman dan keinginannya serta kemanfaatannya dan 
dilakukan ditempat atau dilantai ubin tanpa meja dan kursi, bersama-sama atau 
sendiri-sendiri, boleh sambil nonton TV atau mendengarkan music bahkan sambil 
mandi. 

1. Lapang Dada 

Gerakan senam ergonomik lapang dada sangat bermanfaat untuk menjaga 
kebugaran serta berguna bagi penderita asma, gejala jantung koroner, dan stress. 
Awali dengan posisi tubuh berdiri tegak, dua lengan diputar ke belakang 
semaksimal mungkin, rasakan keluar dan masuk nafas dengan rileks. Saat dua 
lengan di atas kepala jari kaki dijinjit. Dalam posisi ini seluruh saraf menjadi satu 
titik pusat pada otak. Pusat otak bagian atas dan bawah dipadukan membentuk 
satu tujuan. Saat itu pikiran dikendalikan oleh akal budi. Tubuh merasa 
dibebaskan dari beban karena pembagian beban yang sama pada kedua kaki. 
Pada waktu berdiri, kedua kaki harus dalam posisi tegak sehingga menekan 
seluruh titik syaraf di telapak kaki yang sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh. 
Posisi yang demikian akan membuat punggung lurus dan bermanfaat untuk 
memperbaiki postur tubuh. 
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Jantung bekerja normal, begitu juga dengan paru – paru dan pinggang. Pada saat 
lengan diputar ke belakang dengan posisi kaki dijinjitkan, seluruh fungsi organ 
akan aktif karena seluruh syaraf menarik tombol – tombol kesehatan yang 
tersebar di seluruh tubuh. Putaran lengan adalah sebagaimana putaran generator 
listrik. Sehingga gerakan memutar lengan ke belakang adalah gerakan 
membangkitkan bio listrik dalam tubuh sekaligus terjadi sirkulasi udara/oksigen 
sehingga tubuh akan merasa segar karena adanya tambahan energi. 

2. Tunduk Syukur 

Setelah melakukan gerakan lapang dada, posisi tubuh berdiri tegak, tarik napas 
dalam-dalam secara rileks lalu tahan sambil membungkukkan badan ke depan 
(napas dada) semampunya. Tangan berpegangan pada pergelangan kaki sampai 
punggung terasa tertarik atau teregang. Wajah menengadah sampai terasa 
tegang dan panas. Menarik napas dalam-dalam dan menahannya di dada 
meruapakan teknik menghimpun oksigen dalam jumlah maksimal, sebagai bahan 
bakar metabolisme tubuh. Sedangkan membungkukkan badan kedepan dengan 
dua tangan berpegangan pada pergelangan kak, akan menyebabkan posisi tulang 
belakang (tempat juluran saraf tulang belakang berada) relatif dalam posisi 
segmental anatomis-fungsional (segmen dada–punggung) yang lurus; 
menyebabkan relaksasi dan membantu mengoptimalkan fungsi serabut saraf 
segmen tersebut. Di samping itu, dapat menguatkan struktur anatomis-fungsional 
otot, ligament dan tulang belakang.  

Saat melepaskan napas, lakukan secara rileks dan perlahan. Gerakan tunduk 
syukur ini selain melonggarkan otot – otot punggung bagian bawah, paha dan 
betis.,darah dipompa ke batang tubuh bagian atas juga melonggarkan otot – otot 
perut, abdomen dan ginjal. Gerakan ini akan mempermudah persalinan bagi ibu 
hamil yang melakukannya secara rutin, juga dapat menyembuhkan berbagai 
penyakit membengkoknya tulang punggung, migraine, vertigo serta 
menghindarkan 17 macam penyakit yang menyerang ruas tulang punggung 
belakang yang meliputi ruas tulang punggung, ruas tulang leher, ruas tulang 
pinggang dan ruas tulang punggung. 
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3. Duduk Perkasa 

Dipangkal setiap ruas jari kaki kita sebetulnya terdapat tombol tekukan yang 
berguna untuk membuang energi negatif atau sampah bio electric yang 
berlebihan dari setiap organ tubuh kita. Listrik negatif ini jika kepenuhan akan 
menyebabkan sel tubuh kita bengkak, urat saraf meregang dan lama-lama akan 
mengganggu fungsi otak yang mengendalikan semua aktivitas tubuh kita. 
Kekacauan bio electric ini akan menyebabkan kita terkena penyakit. Tombol-
tombol ini harus selalu dibersihkan dari pengkapuran dan harus dijaga 
kelenturannya. 

Dari hasil pengamatan ternyata tombol-tombol ini banyak yang mati rasa, 
terutama pada orang yang terkena stroke, penyakit leukemia, alergi, atau tombol 
ini tidak lentur lagi karena penuh oleh pengkapuran atau asam urat dan rematik. 

Energi negatif tersebut akan keluar dari tombol-tombol tersebut jika kita 
melakukan gerakan duduk perkasa dengan menekuk maksimal seluruh jari-jari 
kaki kita, hingga terasa pegal, panas dan akhirnya mati rasa, biasanya sekitar 15-
20 menit. Begitu berdiri kaki kita akan kesemutan dan terasa keluar 
percikan/partikel elektrik seperti ujung jarum yang jumlahnya tak terhitung. 
Energi di tubuh kita sifatnya abadi dan hanya terjadi konversi (hukum fisika 
tentang kekekalan energi). Jika energi negatif telah keluar dari setiap organ tubuh 
kita, maka tubuh kita akan menjadi perkasa. Di sebut duduk perkasa karena 
penyakit yang diakibatkan oleh penuhnya endapan energi negatif telah 
dikeluarkan lewat rasa pegal linu dan kesemutan seperti ujung jarum yang 
beterbangan. Mulailah dengan menarik napas dalam-dalam dengan 
menggunakan pernapasan dada lalu tahan, sambil membungkukkan badan ke 
depan dan dua tangan mencengkram kedua mata kaki, wajah menengadah 
sampai terasa tegang dan panas. Saat membungkuk, hendaknya posisi pantat 
jangsan sampai menungging. Duduk perkasa dengan lima jari kaki ditekuk-
menekan alas/lantai merupakan stimulator bagi fungsi vital sistem organ tubuh: 
ibu jari terkait dengan fungsi pikiran, jari tengah terkait dengan fungsi 
pernapasan, jari manis dengan fungsi metabolisme dan detoksifikasi material 
dalam tubuh. Sedangkan jari kelingking terkait dengan fungsi liver (hati) dan 
sistem kekebalan tubuh.  
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Sujud dengan posisi duduk perkasa ini akan membantu mereka yang menderita 
migrain, vertigo, pusing, mual, kolesterol, keluhan keperkasaan dan lain-lain. Saat 
jari – jari ditekuk seluruh tombol kesehatan aktif membuang sampah bio listrik. 
Bagi yang mempunyai keluhan sakit diatas, duduk perkasa akan terasa sangat 
sakit. Jangan putus asa, lama - kelamaan rasa sakit tersebut akan hilang. Biasanya 
saat duduk perkasa, ada angin yang berputar di perut dan langsung keluar (buang 
angin). Gerakan ini membantu juga bagi yang sulit buang air besar (konstipasi) 
karena pencernaan akan terbantu. Selanjutnya bagi yang ingin perkasa saat 
melakukan hubungan seksual, gerakan ini dapat dilakukan sambil membaca koran 
(15-20 menit) setiap hari dalam kurun waktu satu minggu akan terjadi perubahan. 
Manfaat lain dari posisi ini adalah mencegah penyakit akibat menurunnya daya 
tahan tubuh (keputihan, flu burung dan HIV AIDS). Bagi perokok atau pencandu 
narkoba yang ingin membersikan pengaruh zat adiktif, gerakan ini juga 
bermanfaat sebagai detoksifikasi yang mudah, murah dan efektif. 

4. Duduk Pembakaran 

Tombol pembakaran itu terletak di pangkal telapak kaki atas antara ibu jari dan 
telunjuk. Tombol ini jika ditekan agak lama dan agak keras, sebaiknya diatas ubin 
jika belum sensitif, akan terjadi polarisasi medan magnet ditelapak kaki kita dan 
terjadi konversi energi negatif menjadi energi pembakaran yang berguna untuk 
membakar asam urat, gula darah, kolesterol, asam laktat, crystal oxalate, racun 
tubuh di jaringan telapak kaki kita. 

Perubahan warna telapak kaki akan terjadi mulai dari ungu, biru tua hingga hitam 
dan setelah terbakar telapak kaki menjadi merah delima serta kalau diraba 
menjadi hangat. Pada orang yang sedang flu, pilek atau keracunan obat biasanya 
telapak kakinya dingin dan berkeringat serta pucat, berwarna ungu hingga 
menghitam. Tombol ini kebanyakan kurang fungsional atau tidak sensitip lagi 
karena jarang dibersihkan atau kebiasaan kita duduk bersila.  

Pada saat posisi duduk pembakaran ini pembuluh balik yang di bagian pangkal 
lutut dikunci sehingga tekanan darah digunakan untuk mengisi pembuluh darah 
halus yang ada di telapak kaki, pembuluh nadi tetap saja terbuka sehingga aliran 
darah tidak terhenti seperti logika kita selama ini. Allah telah menciptakan 
kemudahan untuk hambanya yang ingin sehat tubuh. 
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Untuk melakukan duduk pembakaran, awalnya posisikan tubuh kita pada duduk 
perkasa, telapak tangan pada pangkal paha, tumit disamping pantat, angkat 
pantat dan titik berat di dengkul, lipat/buka telapak kaki, tempelkan pantat ke 
lantai sehingga tombol pembakaran di telapak kaki luar tertekan. Posisi ini sangat 
baik jika dikombinasikan dengan posisi duduk perkasa yang telah dijelaskan 
sebelumnya. Lakukan sambil menahan rasa panas, pegel di pangkal lutut, hingga 
engkel kaki mati rasa, telapak kaki merah membara, biasanya setelah 15-20 menit 
bagi yang tombol pembakarannya berfungsi. 

Manfaat yang kita peroleh setelah mengaplikasikan teknik ini adalah badan kita 
terasa enteng dan menjadi segar, sensor keringat berfungsi normal, tekanan 
darah normal, gula darah, asam urat, kolesterol normal. Kita dapat melakukan 
teknik ini pada saat mendengarkan khotbah, saat nonton TV, mengerjakan 
keterampilan, belajar, membaca, menulis sehingga mencegah kita terkena pikun, 
stress, stroke, sakit jantung. 

Dua macam teknik duduk ini, duduk perkasa dan duduk pembakaran, adalah cara 
duduk untuk menetralisir listrik negatif dan pembakaran racun-racun di tubuh 
kita. Dengan kasih sayang Allah dan keAgungan-Nya. DIA telah menciptakan suatu 
prosedur yang sangat sederhana, efektif dan efisien dalam membuang endapan 
energi negatip dari setiap organ tubuh kita yang menyebabkan tubuh kita sakit 
dan penyakitan melalui urat syaraf dan tombol-tombol ampunan dan pembakaran 
yang terdapat di pangkal jari-jari kaki kita dan pangkal telapak kaki atas serta 
seluruh sistem yang terkait. 

5. Berbaring Pasrah 

Posisi kaki duduk pembakaran dilanjutkan dengan posisi Berbaring Pasrah. 
Punggung menyentuh lantai/alas, dua lengan lurus diatas kepala, napas rileks 
dengan pernapasan dada, perut mengecil Gerakan berbaring pasrah ialah tidur 
terlentang dengan posisi kaki dilipat, lengan di atas kepala dan bertumpu pada 
punggung kaki. Gerakan ini adalah gerakan yang sangat sukar dilakukan tetapi 
apabila dapat dilakukan dengan sempurna, maka manfaat yang diperoleh sangat 
banyak antara lain : Melapangkan dada sehingga bagi yang menderita asma akan 
merasa lega. Melenturkan tulang punggung sehingga seluruh syaraf akan bekerja 
optimal terutama aliran bio listrik sangat cepat. Menarik otot – otot paha, perut 
dan pinggang secara optimal sehingga meningkatkan rangsangan sexual, 
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mengurangi rasa sakit saat haid dan bagi mereka yang sering berlatih gerakan ini 
sebelum hamil akan mempermudah persalinan dan saat persalinan tidak akan 
mengalami sakit (berkurang banyak).Saat tubuh melakukan posisi ini, maka saraf 
tulang belakang akan terelaksasi, karena struktur belakang relatif mendekati 
posisi meluruh dimana lekukan-lekukan anatomis segmental tulang belakang 
(diikuti saraf tulang belakang) menyebabkan regangan/tarikan pada serabut saraf 
tulang belakang berkurang, sehingga memberikan kesempatan rileks dan bisa 
mengatur kembali fungsi optimal organ salam yang dipersarafi. Efek relaksasi 
saraf tulang belakang ini juga bermanfaat untuk melangsingkan tubuh, 
menstabilkan berat badan, dan cocok bagi para wanita yang mengeluh sakit 
sebelum menstruasi (PMS). 

Gerakan Senam Ergonomik yang dikembangkan akan menarik ujung-ujung urat 
saraf, mengembalikan posisi saraf, memberi tekanan lebih ke pembuluh darah 
halus di kepala, mengisi/mensirkulasikan oksigen lewat aliran darah ke otak, 
mengaktifkan kelenjar keringat, sistem pemanas tubuh dan sistem saraf 
lainnya.Umumnya Senam Ergonomik akan semakin berkualitas jika sebelum rutin 
melakukan, tubuh ”di format ulang”. Pada dasarnya untuk mem-format ulang 
dengan melakukan Senam Pembuka (Senam Saraf Sendi) sebagai penyempurnaan 
Senam Ergonomik. 

 

PENGALAMAN EMPIRIS PENYEMBUHAN PENYAKIT DENGAN 

SHALAT DAN SENAM ERGONOMIK 

Migrain 

- Membuka simpul saraf di wajah, utamanya di atas alis ditekan agak lama – 

ditarik ke belakang melewati daerah belakang telinga hingga tengkuk. Saat 

jari di daerah belakang telinga, lakukan pijatan dan digeser-geser di daerah 

ini – pijat daun telingan hingga tampak kemerahan.  

- Untuk latihan harian, maka lakukan dengan urutan: Gerakan ke-1 (Berdiri 

Tegak-Memutar Lengan) dimulai 40 kali setiap melakkukan – Gerakan ke-2 

(Membungkuk) sebanyak 5 kali – Gerakan ke-3 (Duduk Perkasa- Sujud 
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Syukur) sebanyak 5 kali – Gerakan ke- 5 (Berbaring Pasrah) selama 10-15 

menit, utamanya pagi hari sebelum aktifitas dan malam hari sebelum tidur. 

Rangkaian ini dilakukan 3-4 kali sehari.  

Sulit Tidur 

- Keluhan sulit tidur ini bisa berupa: sulit memulai tidur, sering terbangun 

malam hari, atau tidur tidak pulas. Faktor yang bisa menyebabkan keluhan ini 

antara lain: kerja lembur tanpa fase istirahat yang berimbang, bekerja atau 

beraktifitas dalam posisi statis untuk jangka waktu lama, stres pikiran dan 

mental. Dalam keadaan seperti itu maka komponen gerak tubuh (otot, tulang-

sendi, pembuluh darah dan saraf) kekurangan suplai darah dan oksigen, 

sehingga simpul-simpul saraf terkunci, kerja organ tersebut tak optimal, 

terjadi penumpukan sisa pembakaran/ metabolisme tubuh. 

- Jika keluhan ini berat (sudah berlangsung selama berbulan-bulan), maka perlu 

dilakukan pembukaan seluruh simpul saraf di tubuh sesuai urutan tehnik Pijat 

Getar Saraf. Setelah itu lakukan gerakan Senam Ergonomik secara urut, 

sebanyak 3-5 kali sehari, selama 2-3 hari secara rileks. Setelah itu 

treatment  lebih terfokus pada Gerakan ke-1 (Berdiri Tegak-Memutar 

Lengan) sebanyak 60 kali setiap melakukan, 2 kali sehari (pagi setelah bangun 

tidur, maupun sore hari setelah pulang kerja); Gerakan ke-3 (Duduk Perkasa): 

3-5 menit, 2 kali sehari (pagi setelah bangun tidur, maupun sore hari setelah 

pulang kerja); Gerakan ke-4 (Duduk Pembakaran) selama 3-5 menit, 2 kali 

sehari (pagi setelah bangun tidur, maupun sore hari setelah pulang kerja); dan 

Gerakan ke-5 (Berbaring Pasrah) selama 5-10 menit, terutama sore hari 

setelah aktifitas atau hendak beranjak tidur. 

- Jika saat di tempat kerja Anda merasa mengantuk, maka bisa lakukan: 

menekan telapak tangan (jari tangan) hingga telapak tangan menghadap 

keluar, memutar pergelangan tangan dan sendi bahu, menekan kelima jari kaki 

ke lantai/ pijakan kaki (seperti posisi Duduk Perkasa) dan memutar 

pergelangan kaki. Masing-masing 10-15 hitungan. 
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Sakit pilek, batuk, radang tenggorokan, sinusitis 

- Apakah juga memberikan efek terhadap organ yang dipersarafi? Jika menilik 

pengalaman penulis terkait dengan radang tenggorokan dan duduk perkasa-

pembakaran, maka kemungkinan tersebut bisa saja benar adanya. Saat 

merasakan gejala awal radang tenggorokan (di atas), penulis melakukan tehnik 

duduk perkasa-pembakaran (sekitar 5-10 menit), dan merasakan seperti ada 

lendir yang mengalir di sepanjang tenggorokan. Sesaat setelah itu, penulis 

tidak lagi merasakan adanya nyeri di tenggorokan. Lendir yang mengalir 

merupakan produk kelenjar ludah di daerah tenggorokan yang selain 

membawa enzim pencerna material makanan, juga sebagai pelindung mukosa di 

tenggorokan (mengandung zat kekebalan). Sehingga kuman penyebab radang 

tenggorokan tersebut tidak bisa penetrasi ke dalam sel mukosa → tidak 

menyebabkan peradangan (pembengkakan) setempat yang menyebabkan nyeri. 

Dan jika memang benar jari kelingking kaki berkaitan dengan fungsi liver 

(hepar, hati), yang juga merupakan organ sistem kekebalan tubuh, maka 

dengan mengaktifkan fungsi liver akan merangsang sistem kekebalan tubuh 

sehingga agent penyebab penyakit tidak bisa menyebabkan sakit pada tubuh. 

Jadi analisa sementara atau asumsi ini kemungkinan benar adanya. 

- Saraf otonom (simpatik) ini ternyata juga dipengaruhi oleh aktifitas fisik 

yang berat atau stresor psikis (emosional). Hal ini sesuai dengan kaidah 

keterkaitan atau keberadaan manusia dalam interaksinya terhadap lingkungan 

dan agent penyakit (gambar 1). Pengalaman penulis sendiri membuktikan 

bahwa saat kondisi psikis labil (under pressure terhadap stres yang diterima 

atau dialami), maka tehnik tersebut (duduk perkasa-pembakaran) kurang 

efisien dan efektif. Dan waktu 2/3 malam dan pagi hari adalah waktu yang 

baik dalam melakukan tehnik tersebut, karena pada waktu tersebut relatif 

memberikan ketenangan psikis khususnya, sehingga menunjang kondisi 

individu dalam melakukan self healing seperti halnya meditasi. Organ otak 

dalam keadaan tenang (rileks) akan memberikan kontribusi terkendalinya 

hormon adrenalin yang merupakan hormon “penggalak” aktifitas berbagai 

macam organ, yang juga bisa menimbulkan kerusakan (dinding pembuluh 

darah). Dalam keadaan rileks secara psikis dan relaksasi organ-organ tubuh, 

maka kerja organ dapat berlangsung secara optimal, termasuk fungsi sistem 
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kekebalan dan metabolisme tubuh. Disamping itu, udara pagi yang kaya akan 

oksigen, memungkinkan asupan (intake) oleh paru bisa semaksimal mungkin. 

Dimana oksigen diperlukan dalam rangka menghasilkan energi (pembakaran) 

yang merupakan produk metabolisme tubuh. 

Sulit buang air besar, kembung, berat badan berlebih 

- Jika analisa atau asumsi ini benar, maka tidaklah mustahil jika kadar gula 

darah dan lemak tubuh bisa memiliki komposisi kadar optimal. Artinya tidak 

memberikan efek yang merugikan. Berdasarkan pengalaman beberapa rekan 

penulis, diketahui bahwa mereka pun mengalami hal serupa dalam hal buang 

air besar segera setelah melakukan gerakan ini. Juga dalam hal sendawa dan 

buang angin. Ada salah satu diantaranya: laki-laki, 40 thn-an, dengan bobot 

awal 100 kg lebih; menyatakan bahwa setelah melakukan tehnik ini selama 

kurang lebih 2-3 minggu, 15-20 menit setiap kali melakukan, 3 kali sehari, 

mengalami penurunan berat badan hingga 20 kg. Demikian halnya dengan 

beberapa rekan yang lain.  

Vertigo, kunang-kunang, masuk angin 

- Saat sedang bekerja di ruangan ber-AC, tubuh akan merasakan kelelahan dan 

kaku di sekujur tubuh, serta rasa kembung di perut. Kemudian secara spontan 

penulis melakukan gerakan memutar pergelangan tangan sebagaimana 

Rangkaian ke-4 Senam Ergonomik Tapak Liman dan memutar pergelangan 

kaki, serta kelima jari kaki kanan dan kiri ditekuk sebagaimana posisi duduk 

pembakaran. Hasilnya adalah: secara spontan penulis menjadi sering 

bersendawa dan buang angin, artinya angin yang terjebak di dalam tubuh 

(perut) dikeluarkan saat itu juga. Dan penulis merasakan badan menjadi lebih 

ringan dan ada perbaikan meskipun belum optimal. Mengingat pengalaman ini, 

maka analisa sementara adalah: dengan melakukan gerakan seperti duduk 

pembakaran, memutar pergelangan tangan dan kaki, serta melakukan pijat 

getar saraf di pergelangan tangan membantu mengeluarkan angin dari dalam 

tubuh (masuk angin). Dan pengalaman lain adalah saat seorang Saudara penulis 

yang baru pulang berhaji melakukan perjalanan udara selama lebih kurang 17-

20 jam. Sesampainya di rumah, penderita merasakan pusing berputar yang 

sangat hebat (=Vertigo), dan sudah mengkonsumsi obat anti vertigo yang 
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biasa digunakan tetapi belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. Pada 

hari itu juga penulis menyempatkan diri berkunjung dan melakukan pijat getar 

saraf, dengan maksud membebaskan simpul-simpul saraf yan “terkunci” 

selama perjalanan jauh tadi. Saat itu juga penderita bisa bersendawa dan 

buang angin, serta muntah yang merupakan efek “negatif” dari posisi tidak 

ergnomis selama perjalanan tersebut. Pada akhirnya diketahui bahwa 

penderita telah menahan kencing selama perjalanan tersebut, yang 

mengakibatkan sisa metabolisme dalam air seni tidak bisa dikeluarkan.  

- Dari pengalaman ini dapat disimpulkan, bahwa selain melakukan gerakan 

Senam Ergonomik dan Pijat Getar Saraf sebagai upaya pencegahan dan 

perawatan kesehatan, maka tak kalah pentingnya adalah tetap menjaga 

perilaku hidup sehari-hari seperti: pola makan, tidur, aktifitas kerja, 

manajemen stres, dan lain-lain. 

Diabetes 

- Diabetes merupakan penyakit kronis yang bisa menyebabkan kerusakan organ 

secara permanen dan progresif. Komplikasi yang ditimbulkan bisa mengenai 

mata, jantung, ginjal, atau saraf. Komplikasi ini pada tahap lanjut akan 

menyebabkan kerusakan dan terganggunya fungsi organ-organ tersebut, 

sehingga mengganggu aktifitas harian. 

- Pengalaman menangani penderita diabetes adalah seorang laki-laki, usia 40 

tahunan, dengan keluhan impotensi. Setelah diaktifkan kembali sistem saraf 

tubuhnya dengan pijat getar saraf sebanyak 3-4 kali, kemudian penderita 

disarankan untuk melakukan senam Ergonomik secara rutin dengan urutan 

sesuai keluhan yang diderita. Dalam waktu 2-3 minggu penderita mulai 

merasakan hasilnya, berupa keluhan impotensi yang berkurang. Tetapi saat 

penderita lupa melakukan rutinitas senamnya, maka keluhan pusing berputar 

hebat dan impotensi yang kembali dirasakan.  

Nyeri Lambung (= sakit maag) dan Kembung (=masuk angin) 

- Jika terasa panas, nyeri atau perih di daerah sekitar ulu hati, maka 

kemungkinan sakit maag bisa saja ada. Keluhan ini terjadi akibat pola makan 

yang tak teratur, sehingga asam lambung mengikis dinding lambung 
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menimbulkan keluhan perih atau panas. Bisa juga akibat stres psikis yang 

tinggi memicu produksi asam lambung berlebihan. Sakit maag kronis bisa 

disertai dengan muntah disertai darah kehitaman. Sedangkan perut kembung 

terjadi selain disebabkan oleh sakit maag, juga karena udara dalam saluran 

pencernaan terkumpul tidak dapat keluar. Beberapa makanan/ minuman yang 

berpotensi meningkatkan udara dalam lambung: sawi, kol, minuman 

berkarbonasi. Demikian halnya kurang gerak/ olah raga dan bermalas-

malasan. 

- Untuk membantu mengatasi keadaan tersebut, maka lakukan: pijatan di 

pergelangan tangan kanan dan kiri – dilanjutkan lengan bawah – memutar 

pergelangan tangan dan kaki. Reaksi yang timbul adalah: keluhan perih/ 

terbakar di lambung berkurang, sering bersendawa dan buang angin.  

- Bagi Anda yang mengeluh masuk angin (rasa kembung disertai kelelahan yang 

sangat), maka berdasarkan pengalaman penulis lakukan Pijat Getar Saraf 

pada pergelangan tangan, simpul-simpul saraf di siku, dilanjutkan dengan 

gerakan memutar pergelangan tangan dan kaki, serta kelima jari kaki kanan 

dan kiri ditekuk sebagaimana posisi duduk pembakaran, serta gerakan 

memutar bahu (Gerakan ke-1 Senam Ergonomik). Hasilnya adalah: secara 

spontan penulis menjadi sering bersendawa dan buang, angin, artinya angin 

yang terjebak di dalam tubuh (perut) dikeluarkan saat itu juga. Dan penulis 

merasakan badan menjadi lebih ringan dan ada perbaikan nyata. Mengingat 

pengalaman ini, maka analisa penulis adalah: dengan melakukan gerakan 

seperti duduk pembakaran, memutar pergelangan tangan dan kaki, serta 

melakukan pijat getar saraf di pergelangan tangan membantu mengeluarkan 

angin dari dalam tubuh (masuk angin).  

Jepitan Saraf 

- Keluhan terjepitnya serabut saraf sering dijumpai pada daerah persendian, 

dengan pergelangan tangan dan kaki merupakan daerah yang paling banyak 

terkena disamping jepitan di sendi bahu dan panggul. Perempuan yang sedang 

hamil atau rutin melakukan pekerjaan rumah (ibu rumah tangga), berusia lebih 

dari 40 tahun adalah kelompok yang lebih sering mengeluhkan keadaan ini.  



 

Module ini hanya untuk kepentingan pelatihan, Mohon pergunakan secara Bijak 32 

 

SPIRITUAL EMOTIONAL HEALING AND THERAPY 
Sembuh dengan ikhlas, Menyembuhkan dengan cinta 

 

- Jika Anda merasakan jepitan saraf di pergelangan tangan, yang ditandai: rasa 

tebal atau kesemutan di ibu jari hingga jari tengah, terasa nyeri saat 

digerakkan, atau bahkan seperti kehilangan kekuatan saat melakukan 

aktifitas; maka lakukan pijat getar saraf di pergelangan yang dikeluhkan 

sebanyak 10-15 kali secara rileks. Kemudian putar pergelangan tangan yang 

dikeluhkan seperti Gerakan ke-3 Senam Ergonomik sebanyak masing-masing 

arah putaran 20 kali dengan rileks. Lakukan sesuai dengan berat ringannya 

keluhan, jika makin berat keluhan maka makin sering dilakukan. Waktu yang 

baik terutama adalah pagi hari sebelum melakukan aktifitas, setelah 

melakukan aktifitas dengan beban di tangan (membawa tas tangan, menyapu, 

mengendarai motor, dll), dan malam hari sebelum beranjak tidur.  

- Apabila Anda mengalami keluhan jepitan saraf di pergelangan kaki (terkilir), 

maka pada hari ke-1 sampai 3 lakukan gerakan memutar pergelangan kaki yang 

dikeluhkan ke arah dalam dan luar secara rileks, sebagai perwujudan Pijat 

Getar Saraf pergelangan kaki, sebanyak masing-masing 20 kali dalam keadaan 

duduk di kursi, 3-5 kali sehari. Kemudian lakukan gerakan Senam Ergonomik 

Duduk Perkasa selama + 3-5 menit, 3-5 kali sehari, dengan waktu yang utama 

adalah pagi hari sebelum aktifitas, siang/ sore hari saat istirahat (di rumah 

atau kantor), setelah beraktifitas (jalan) dan malam hari sebelum beranjak 

tidur. Apabila keluhan tersebut berat, maka lebih sering melakukan lebih 

baik. Pada hari ke-3 bisa mulai dilanjutkan dengan melakukan Gerakan ke-1 

(Berdiri Tegak-Memutar Lengan-Jinjit) Senam Ergonomik secara rileks dan 

bertahap, sebanyak 30-40 kali, 3-5 kali sehari dan konsentrasi pada 

pergelangan kaki yang sakit. 

- Jika terdapat keluhan jepitan saraf di daerah bahu ditandai rasa nyeri dan 

bisa disertai rasa kesemutan atau tebal, maka lakukan Gerakan ke- 3 (Sujud 

Syukur) Senam Ergonomik dengan memegang pergelangan tangan sebanyak 5-

8 kali, dilanjutkan Gerakan ke-2 (Membungkuk) sebanyak 5-8 kali, Gerakan 

ke-1 (Berdiri Tegak-Memutar Lengan), dan diakhiri dengan Gerakan ke-5 

(Berbaring Pasrah) selama 4-5 menit. Rangkaian ini dilakukan 3-5 kali sehari 

secara rileks, dan terutama pagi hari sebelum aktifitas (melibatkan bahu-

lengan-tangan), setelah melakukan aktifitas, dan sebelum beranjak tidur 

malam hari. 
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ENERGETIC RESEARCH 

The cell is a machine driven by energy. It can thus be approached by studying 

matter, or by studying energy. In every culture and in every medical tradition 

before ours, healing was accomplished by moving energy. Szent-Györgyi (1967) 

 

Medan energi manusia sering kali dinyatakan tidak nyata, namun jika 

kenyataannya ada, dianggap hanya sebatas teori. Energi penyembuhan, Energi 

Pengobatan dan Energi Kehidupan hanyalah semata-mata konsep sains fiksi. 

Namun demikian, sebenarnya ada substansi logika dan berdasarkan percobaan 

bagi keberadaan medan energi di dalam dan disekujur tubuh manusia dan seluruh 

medan ini sangat penting dan vital bagi kesehatan makhluk hidup. Tentu, medan 

energi ini yang membangkitkan kekuatan sesungguhnya menjangkau hingga inti 

kehidupan. Fisikawan dan ilmuwan sebenarnya mengetahui akan hal ini, namun 

banyak juga yang tidak menyadari bahwa mereka sesungguhnya mengetahuinya. 

Informasi tentang hal ini sebenarnya sudah terakumulasi sejak lama sekali. 

 

ELECTROCARDIOGRAM (ECG) 

Telah kita ketahui tentang electrocardiogram selama 100 tahunan. detak jantung 

menghasilkan arus listrik sangat besar mengalir diseluruh tubuh, disebabkan oleh 

cairan ekstra selular dan darah, dengan kandungan garam tinggi merupakan 

pembangkit listrik yang sangat baik - dan arus listrik adalah jelas sekali merupakan 

bentuk energi. 

Pencapaian Einthoven membawanya pada hadiah Nobel pada tahun 1924 dan 

perlengkapan electrocardiographic sekarang dapat  dijumpai disetiap ruang UGD 

rumah sakit. Electrocardiogram merupakan alat diagnosa berakar dari energi 

pengobatan. 
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ELECTROENCEPHALOGRAM (EEG) 

Lima tahun setelah Einthoven menerima hadiah nobel akan penemuan adanya 

aliran listrik dari jantung, Hans Berger (1929) menunjukan bahwa medan elektrik 

yang lebih kecil dapat direkam pada otak, menggunakan electodes ditempel pada 

kulit kepala. dengan beberapa perbaikan, proses perekaman yang kemudian 

dikenal dengan sebutan electroencephalogram, menjadi sebuah metode 

diagnosis standar di bidang neurology. 

 

MAGNET  DARI ELEKTRIK 

Pada Tahun 1820, Hans Christian Oersted mencatat arus listrik yang mengalir 

melalui sebuah kabel listrik akan menyebabkan jarum kompas bergerak. Antara 

tahun 1820 dan 1825, Andre Marie Ampere (1775 - 1836) mengangkat fenomena 

tersebut. Hukum Amper menjadi hukum dasar pada bidang elektromagnetik.  

 

BIOMAGNETIS 

Hukum Ampere membutuhkan bahwa arus listrik, seperti yang dihasilkan di 

dalam tubuh oleh aktifitas jantung, otak, otot dan organ lainya, pastinya 

menghasilkan medan magnet pada ruang disekeliling tubuh. Ilmuwan melakukan 

pengukuran medan magnet pada jantung sekitar tahun 1963 (Baule & Mc Fee 

1963).  

Magnetometer ini dikenal dengan sebutan SQUIDs (Superconducting Quantum 

Interference Devices), kini banyak digunakan di berbagai universitas dan 

laboratorium penelitian medis di seluruh dunia dan mengevaluasi medan 

biomagnet disekujur tubuh manusia. Medan pada otak 100 kali atau lebih, lebih 

lemah dari medan jantung. Mangnetis dan biomagnetis adalah merupakan bentuk 

energi yang nyata, dan penerapanya pada pengobatan klinis dapat diartikan 

sebagai energi pengobatan. 
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Sensasi Magnetis 

 

Ada beberapa alasan baik untuk mempercayai bahwa manusia dapat merasakan 

sensasi medan biomagnetis: 

 Medan Biomagnetis berada diseputar organisme. 

 Medan Biomagnetis dihasilkan oleh tubuh seseorang mempengaruhi arus 

listrik kecil pada lapisan otot orang didekatnya (Faraday's Law of Induction) 

 Beberapa bukti eksperimen menunjukkan bahwa manusia dan makhluk hidup 

lainya memiliki pengukur arah semacam kompas atau sensasi navigasi 

(perasaan mengarahkan). 

 Banyak terapis melaporkan akan sebuah sensasi magnetis ketika mereka 

meletakan tangan pada luka atau jaringan organ yang rusak. 

Josephson Tunneling, dasar dari SQUID Magnetometer, berada pada sistim 

kehidupan. 

 

Bagaimana tubuh kita menghasilkan listrik ? 

 

 

Sumsum Tulang = Inti Magnet, Tulang = Batang Magnet 

Urat syaraf yang melingkar dan berlapis-lapis disekeliling tulang = 

Kumparan Magnet/Kabel Tembaga. 

Aliran darah yang melingkari, bercabang-cabang, sangat lentur = 

Generator/Air terjun=Sungai-sungai yang mengalir didalam tubuh kita. 

(A.M. Isran BSC, MBA, PHD) 
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Setiap organ di tubuh kita memerlukan power supply, dan system elektrik dan 

electronik, sensorik, motorik yang sangat sempurna ada di tubuh kita. Urat syaraf 

kalau kering, tersalut pengkapuran, bengkak karena penuh oleh endapan listrik 

negative, atau kedinginan tubuh kita akan bereaksi, mengaktifkan system panas 

untuk membakar pengkapuran, linu jika digerakkan, sakit jika dipijat, mati rasa, 

bahkan syaraf/titik getar terasa linu, bengkak di pangkal syaraf leher/kepala. 

 

Berpikir, tertawa, emosi/sedih, bernapas, melihat, menangis, berdiri, marah, 

dendam kesumat, benci, khianat, berbuat jahat semua aktivitas organ tubuh 

menghasilkan denyutan listrik yang kalau dikumpulkan bisa ratusan ribu volt, yang 

kalau overload dapat merusak syaraf itu sendiri, melemahkan system sensorik 

dan motorik, yang parah dapat merusak cell otak/CPU, merusak organ tubuh yang 

lain, hati, limpa, prostat, perut, jantung bengkak atau mengkerut. 

 

System Syaraf 

Dalam ilmu kedokteran system Syaraf   dibagi dua yaitu: 

 

1. Syaraf sentral yang terdiri dari tulang punggung (ruas tulang + sumsum tulang) 

dan Otak (CPU, pengontrol semua aktivitas /subsystem /organ di tubuh kita). 

2. Syaraf Spinal Tepi, yang menyebar dari setiap ruas tulang sumsum kita. Syaraf 

ini menyebar dan nyambung ke setiap organ tubuh kita, yang memungkinkan otak 

melakukan aktivitas pengendalian. 

 

Urat syaraf berfungsi sebagai cabling/transmission system yang menghantarkan 

sinyal infra merah dari cell otak kita ke ujung-ujung/titik syaraf yang 

memungkinkan otak mengontrol, menggerakkan  subsystem di tubuh kita. Urat 

syaraf sangat canggih sekali kalau kita pikirkan, sangat canggih dibandingkan fiber 

optic cable pada electronic system. Coba bayangkan sel otak yang sangat kecil dan 

nyaris cair dapat menggerakkan tubuh kita. Berarti setiap satu satuan gerakan 

yang diperintah oleh otak tidak mungkin dilakukan oleh hanya satu sel otak, 

mungkin berjuta-juta sel otak, dan pasti akan terdiri dari berjuta-juta serat kabel. 
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Dan coba pikirkan bagaimana system panas ditubuh kita dapat dihasilkan yang 

merata diseluruh tubuh, bagaimana pori-pori keringat yang jumlahnya tidak 

terhitung dapat membuka dan mengeluarkan air keringat. Mahasuci Allah yang 

telah menciptakan manusia yang sangat sempurna. 

 

Keunggulan dan Keistimewaan Syaraf Manusia 

Keunggulan dan Keistimewaan Syaraf Manusia. 

1. Dapat menyimpan endapan listrik negative 

2. Sangat Lentur dan Kuat 

3. Dapat tumbuh dan mengembang 

4. Berlaku sebagai sensorik dan motorik, serta power cable (catu daya) 

5. Memiliki system blocking yang bertingkat sebelum merusak cell otak(CPU) 

6. Dapat menghasilkan panas yang sangat tinggi, melampaui panasnya api. 

7. Dapat menghasilkan frequency radio 

8. Dapat menyebarkan radiasi sehingga dapat menyebabkan interferency 

electronic pada syaraf orang lain (menyebarkan virus) 

9. Mempunyai program standard yang dapat ditingkatkan grade/levelnya 

tergantung amal/perbuatannya! 

10.  Bisa menyimpan ingatan/memori 

11.  Dapat bergeser, mengkerut dan meregang. 

12.  Syaraf yang mengendalikan organ tubuh kita seperti jantung, paru-paru, 

ginjal, hati, empedu, limpa, perut, dll. 

13.  Kerusakan system syaraf diyakini dapat menurun kepada turunan/anak kita 

karena struktur syaraf jelas meng copy kedua orang tuanya, contoh tangan, 

hidung,mulut, raut wajah, system keperkasaan, dan organ lainnya. 

Sebenarnya setiap titik ditubuh kita ini adalah syaraf yang terdiri dari cable dan 

pipa, dan dia adalah makhluk hidup dalam kehidupan kita, yang memiliki ruh, 

yang harus dirawat dengan baik supaya berfungsi dengan optimal. 

 

 

 



 

Module ini hanya untuk kepentingan pelatihan, Mohon pergunakan secara Bijak 38 

 

SPIRITUAL EMOTIONAL HEALING AND THERAPY 
Sembuh dengan ikhlas, Menyembuhkan dengan cinta 

 

Anatomi dasar urat syaraf sesuai gerakan Shalat. 

1. Urat Syaraf Takbir, Merawat syaraf dada, jantung , paru-paru, sensor 

motoric dalam ketiak. 

2. Urat Syaraf Sedekap, merawat ujung syaraf di pergelangan tangan, 

jika terjadi pengkapuran kita akan mengalami banyak penyakit. 

3. Urat Syaraf Rukuk , mulai dari pangkal otak, ruas tulang belakang , 

urat perut, pangkal paha, lutut, betis, pangkal kaki, titik sentral  syaraf 

keseimbangan antara telunjuk dan ibu jari kaki. 

4. Urat syaraf Sujud, di tekukkan jari-jari kaki, pangkal kaki, cekungan 

tulang kering, lutut, paha dalam dan luar, dahi kiri dan kanan, pangkal 

otak, pangkal jari tangan, pergelangan tangan. 

5. Urat syaraf tahyat awal, telapak kaki atas, pergelangan kaki, pangkal 

lutut, pangkal paha, tombol siku. 

6. Urat syaraf duduk diantara dua sujud , pangkal jari kaki, cekungan 

mata kaki luar dan dalam, cekungan tulang kering, paha atas, pangkal 

paha.  

7. Urat Syahadat, Pangkal telunjuk dan jari tengah terdapat titik/ujung 

syaraf yang sangat penting yang berhubungan langsung ke otak untuk 

mengatur oksigen , dan buangan listrik negatif/jin dari otak kita . 

Adanya di tangan kanan dan kiri serta kaki kanan dan kiri. 

8. Urat Salam, adanya di pangkal leher, berhubungan langsung dari 

otak ke titik syahadat. 
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Life Force Energy – Energi kekuatan hidup 

 

Semua kehidupan adalah energi. Semua gerak saraf dalam tubuh kita adalah 

sebuah arus listrik. Setiap sel dalam tubuh kita adalah sebuah mini-battery 

dengan daya 70-90 milivolts – ketika sehat. 

Otot kita digerakkan oleh energi kimia. Daging dan kentang yang kita makan 

untuk makan malam adalah bahan bakar untuk pembakaran. 

Makan seperti melemparkan batu bara dalam tungku. 

Pencernaan adalah tidak lebih dari sekedar bentuk sederhana dari pembakaran 

yang menghasilkan energi bagi tubuh kita untuk menjalani kehidupan. Pada 

kenyataannya, 

kematian itu sendiri di definisi kan sebagai hilangnya kegiatan elektrik dalam 

otak. 

Pada akhirnya, semua kehidupan adalah energy (John Baron) 

 

Energi ini tidak akan pernah hilang( musnah) la akan selalu hadir meskipun ilmu 

pengetahuan dan pengobatan modern belum mampu menelusuri rahasia 

alamiahnya. Ketika kita wafat, energi ini meninggalkan tubuh kita dan memberi 

kesempatan bagi tubuh untuk menguraikan diri secara kimiawi. Tubuh kembali  ke 

tanah dan ruh/spirit kembali ke asal muasalnya yaitu alam arwah. 

Memahami Meridian dan Cakra 

Jalur Energi di dalam tubuh manusia 

Tubuh manusia tersusun oleh suatu garis 

imajinier yang melintang dan membujur yang 

disebut dengan Meridian. Jalur meridian 

menghubungkan permukaan tubuh dengan 

organ, organ dengan organ, organ dengan 

jaringan penunjang, jaringan penunjang satu 

dengan yang lainnya, tubuh bagian kanan 
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dengan yang kiri, tubuh yang atas dengan yang bawah, yang luar dengan yang 

dalam, organ tubuh dengan anggota gerak, dan sebaliknya, sehingga membentuk 

satu kesatuan yang saling berhubungan dan beraksi bersama-sama apabila 

mendapatkan rangsangan penyakit dari dalam tubuh ataupun luar tubuh. Melalui 

meridian inilah mengalir energi (chi) yang berperan dalam menyeimbangkan 

fungsi tubuh. Dengan mengaktifkan titik-titik meridian dengan cara menyentuh, 

menekan, menotok atau menggerakkan daerah atau anggota badan tertentu 

maka energi akan mengalir sepanjang meridian menuju bagian tubuh yang tidak 

seimbang atau mengalami kelainan, dengan demikian tubuh yang sakit akan 

kembali ke kondisi sehat seperti semula. 

Pada titik tersebut banyak terdapat kumparan syaraf, motor neuron dan saluran 

pembuluh darah. Bila titik tersebut distimulasi akan mengalirkan listrik ke seluruh 

tubuh. Dan energi (listrik) inilah yang memperbaiki fungsi tubuh. Dengan adanya 

perbaikan fungsi tubuh maka kesembuhan akan diperoleh. 

Contoh :  

1. memutar pergelangan tangan ke arah dalam maka akan mengaktifkan titik 

meridian yang berhubungan dengan jantung, paru, liver, ginjal, usus besar, 

kandung kemih 

2. Memutar pergelangan tangan ke luar akan mengaktifkan titik meridian di otak, 

mata, tenggorokan, telinga, punggung 

CAKRA 

CAKRA berarti perputaran energi atau pusat aliran energi dalam bentuk roda / 

cakram. Berputarnya roda energi menimbulkan Pusaran energi, pusaran energi 

yang terbentuk akan di alirkan ke alat-alat organ dalam pada tubuh fisik kita 

melalui nadi yang sangat halus (meridian). Aliran energi ini bertanggung jawab 

atas kerja dan fungsi organ dalam didalam tubuh fisik. Cakra-cakra ini letaknya 

pada tubuh etheris dan bersesuaian dengan organ dalam pada tubuh fisik. 
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Diamati secara kewaskitaan pada Tubuh Etheris kita, terdapat cekungan seperti 

sebuah terompet dimana didalam intinya terdapat bulatan sinar menyerupai 

Matahari/Bulan kecil yang memancarkan sinar dengan jumlah berkas sinar yang 

berbeda-beda. Bulatan sinar inilah yang dikenal dengan Cakra. Dalam inti cakra 

terdapat jalinan simpul yang menyerupai anyaman. Anyaman/Inti cakra ini 

berhubungan erat dengan cakra-cakra lainnya, melalui nadi-nadi atau jalur 

meridian (tempat mengalirnya Prana ). Dari beberapa cakra ada cakra-cakra yang 

akar simpulnya berhubungan langsung dengan nadi utama yang terletak di rongga 

tulang punggung tubuh fisik. 

FUNGSI CAKRA  

Sebagai pengaktifan panca indra sehingga menjadi pewaskitaan. Seperti telah 

djelaskan diatas, cakra merupakan pusat aliran energi baik yang keluar ataupun 

masuk ke dalam tubuh. Pengetahuan tentang cakra penting sekali untuk diketahui 

terutama dalam melakukan tekhnik penyembuhan, kebangkitan Kundalini atau 

meditasi. Secara garis besarnya fungsi cakra tersebut adalah : 

 Menarik, memberi, memproses, dan mengalirkan Energi keseluruh 

tubuh untuk memenuhi keperluan organ-organ tubuh dalam aktivitas 

dan kreativitas.  

 Mengendalikan dan bertanggung jawab terhadap energi yang 

dibutuhkan oleh seluruh tubuh.  

 Untuk keperluan kesadaran Psikis dalam mendalami spiritual.  

 Sebagai alat penyembuhan suatu penyakit. 

 Sebagai penyaluran tenaga dalam atau tenaga prana. 

 Sebagai alat pendeteksi. 

  

Cakra disebut aktif apabila cakra tersebut berputar dengan kecepatan rata-rata 

dari kesemua cakra yang ada. Tegasnya cakra tersebut berputar secara seimbang 

antara cakra yang satu dengan yang lainnya. Jika ada salah satu cakra yang 



 

Module ini hanya untuk kepentingan pelatihan, Mohon pergunakan secara Bijak 42 

 

SPIRITUAL EMOTIONAL HEALING AND THERAPY 
Sembuh dengan ikhlas, Menyembuhkan dengan cinta 

 

perputarannya lebih cepat atau lebih pelan ini bisa menimbulkan kelainan pada 

organ tubuh yang berhubungan dengan cakra tersebut. 

 

Tujuh Cakra Utama Manusia 

 

Ketika seseorang merasa depresi atau kecewa ia akan kehilangan 

energi positifnya. Energi ini dapat di re-charge (isi ulang) 

dengan cara-cara pengendalian nafas yang benar, berdoa, 

olah gerak, berpikir positif, bertanggung jawab dan mencari 

solusinya. 

Ketika seorang anak manusia terlahir ia akan dilengkapi 

dengan tujuh cakra. Ketika ia tumbuh, cakra ikut tumbuh 

dan matang bersamanya dan merekam segala hal di 

dalamnya; keyakinan-keyakinan, nilai-nilai dan persepsi-

persepsi mengenai segala hal dalam hidupnya. 

Setiap cakra bertanggung jawab untuk kategori informasi 

tertentu. Pengelolaan cakra yang baik akan menghasilkan 

kesehatan, keselamatan dan keseimbangan dalam kehidupan Anda. 

 

Cakra Dasar : Muladhara - Komunitas 

Posisi: Terletak diantara anus dan alat kelamin.  

Asosiasi : Nilai-nilai, Kepercayaan, Budaya, Masyarakat, keluarga, tradisi sejak 

kecil 

Efek Negative : Kritikan pada nilai-nilai Budaya, Agama, Suku, Ras, keluarga.   

Solusi : komunikasi yang baik, persepsi yang benar dan reaksi yang positif 

Hal-hal yang melemahkan Energi Cakra Komunitas : 

1. Mempertahankan keyakinan yang tak lagi bermanfaat. Misal; seorang 

anak yang terus menerus ditakut-takuti tentang kejahatan orang lain, ia 

akan kehilangan kepercayaan pada masyarakat bahkan kepada 

pasangannya ketika ia telah dewasa. 
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2. Keyakinan Egois tentang pandangan Politik, Agama dan kelas Sosial. 

Misal; menuduh semua orang salah dan kurang ilmu (pengetahuan) dan 

hanya dialah yang paling tahu. Hal ini akan memadamkan cakra 

dasarnya dan dia pun akan mengalami kesulitan dalam komunitasnya. 

3. Menyimpan pengalaman negative dengan keluarga (Trauma masa kecil). 

Misal; Ayah saya adalah seorang yang keras, semasa kecil pukulan dan 

hinaan tak pernah lepas bahkan oleh sebab yang tak jelas sekalipun. 

Ketika saya mulai merelakan dan mengikhlaskan kondisi ini dan 

melepaskan anak kecil yang terperangkap bertahun-tahun dalam emosi 

diri ini, saya mulai merasa lebih baik dan memperoleh kembali energi 

saya. 

 

Hal-Hal yang memperkuat Energi Cakra Dasar (Cakra Komunitas) 

1. Kebanggan terhadap kebangsaan, tradisi dan keluarga. Bangga 

(menghargai) Diri sendiri dan asal muasal kita. Saya pribadi bangga akan 

ayah saya yang telah memulai kesuksesannya sejak masa kecil, membiayai 

pendidikannya sendiri dengan bekerja tak kenal lelah hingga akhirnya 

menjadi seorang yang disegani di bidang pekerjaannya sebagai pakar 

mekanika di pengeboran Minyak dan dihormati di lingkungannya.  Saya pun 

bangga pada proses perjalanan karir saya, dari seorang Office Boy, Cleaning 

Service, Door Man hingga akhirnya menjabati posisi Midle Manager di 

beberapa Perusahaan hingga sekarang. Dan menjadi Trainer di hadapan 

Anda.  

2. Lepaskan Perasaan negative tentang keluarga Anda dan hubungkan diri 

Anda dengan cinta kepada mereka.  

3. Hubungkan diri Anda dengan Alam (Macro Cosmos). Berjalan-jalanlah, 

perhatikan keindahan alam dan rasakan seolah-olah anda baru melihatnya 

pertama kali. 
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Cakra kedua : Svadisthana – Hubungan 

Posisi : Terletak pada alat kelamin 

Asosiasi : Hubungan Suami-Istri, pertemanan, bisnis, kemitraan, uang dan 

Interpersonal. Ia juga berisi kebutuhan sebagai pemegang kendali atas suatu 

situasi. 

Hal-Hal yang melemahkan : 

1. Ketika Anda mencoba mengendalikan orang lain, dalam berbagai 

hubungan baik bisnis maupun pribadi. 

2. Ketika Anda takut mengambil resiko, takut kehilangan uang 

3. Menyimpan Konflik yang belum tuntas 

Efek Negative: Disfungsi Seksual, emosi tak terkendali dalam menjalin hubungan 

Hal-Hal yang menguatkan: 

1. Lepaskan berbagai trauma hubungan masa lalu 

2. Hentikan kecanduan dalam hal apa saja 

3. Peliharalah Hubungan yang memberi dukungan 

Cakra ketiga : Manipura –  Perasaan 

Posisi : Di Dalam Ulu Hati 

Asosiasi : Pola Keyakinan tentang Diri, tampilan fisik, kecerdasan, keterampilan, 

aktivitas fisik dalam hal apapun. 

Adalah energi penghargaan kepada diri sendiri, bertanggung jawab untuk 

memelihara ego. Tempat menyimpan kepercayaan dan cita-cita diri. 

Hal-Hal yang melemahkan: 

1. Melanggar komitmen diri – tidak istiqomah –  

2. Memanipulasi orang lain untuk setuju dengan Anda 

Hal-hal yang menguatkan : 

1. Menepati janji (komitmen) baik terhadap diri sendiri maupun orang lain 
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2. Percaya pada intuisi 

3. Berhenti memanipulasi orang lain 

4. Bangga terhadap apa yang anda kerjakan 

Ketika energi ini kuat anda akan menghargai diri anda lebih baik dan membuka 

semua potensi anda, batasan-batasan diri menjadi lebih fleksibel 

Cakra ke empat: Anahata – Emosional 

Posisi : di Jantung – ditengah-tengah dada 

Asosiasi : Cinta, Kasih Sayang, kebaikan dan pemaafan.  

Penghasil emosi negatif; kemarahan, kecemburuan dan kebencian 

Cakra ini paling menantang untuk dikuasai karena kemammpuannya untuk 

mencipta dan  merusak sekaligus. 

 

Hal-Hal Yang melemahkan : 

1. Pengalaman negatif masa lalu membatasi keputusan saat ini 

2. Menyimpan dendam dan kebencian 

3. Tertutup pada orang-orang dan mengabaikan cinta mereka kepada Anda. 

Misalnya; seorang wanita yang bercerai dengan suaminya dan memiliki 

pengalaman negatif dari pernikahannya kemudian memutuskan untuk tidak 

lagi berhubugan dengan laki-laki dan takkan pernah mencintai mereka lagi. 

Hal-Hal yang menguatkan: 

1. Lepaskan Masa lalu; maafkan orang lain tanpa syarat 

2. Cintai diri Anda Apa Adanya – tanpa kekangan 

3. Cintai orang-orang lain – dan biarkan mereka mencintai Anda dengan cara 

mereka sendiri 

 

“ keikhlasan bukan saja pada memberi, tapi juga menerima” 
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Sembuh dengan ikhlas, Menyembuhkan dengan cinta 

 

Cakra ke Lima : Vishuda – kekuatan Keinginan 

Posisi : tenggorokan 

Asosiasi : keinginan yang kuat 

Cakra ini membangkitkan energi untuk melepaskan anda dari kebuntuan. 

Memungkinkan anda untuk angkat bicara, menentukan kebutuhan sendiri dan 

memiliki rasa percaya diri yang kuat dalam hidup Anda. 

 

Hal-Hal yang melemahkan: 

1. Ketika anda di manipulasi oleh orang lain – atau merasa dikuasai oleh 

orang lain 

2. Kejadian memalukan – seperti ketahuan berbuat maksiat, berbohong 

3. Membiarkan orang lain memutus kebutuhan dan keinginan anda – seperti 

ayah yang memaksakan pilihan karier kepada anaknya 

Hal-Hal yang menguatkan : 

1. Berbicara dengan jujur- daripada berbohong (take full responsible of your 

whole life) 

2. Pertahankan Kendali diri seutuhnya – bertindak atas keputusan sendiri 

dengan penuh pertimbangan (take full controll of your whole life) 

3. Kuasakanlah orang lain – kemukakan gagasan dan keinginan anda dan 

berikan pemahaman pada orang lain 

 

Cakra ke Enam : Hridies – Pikiran 

Posisi : Daerah Kening 

Asosiasi: Visi, Konsep mental, cita-cita 

Cakra ini berhubungan dengan kecerdasan dan kemampuan kita berpikir 

Hal-Hal yang melemahkan: 

1. Memaksakan penjelasan Logis dan rasional akan pengalaman internal Anda 

2. Menutup Pikiran (Short Minded) 

3. Menolak melepaskan kesedihan  

4. Tidak terbuka bada gagasan kreatif 
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Sembuh dengan ikhlas, Menyembuhkan dengan cinta 

 

Kehilangan energi ini akan menyebabkan pikiran anda menentang anda sendiri 

dalam menjalani kehidupan di dunia ini. 

Hal-hal yang menguatkan: 

1. Lepaskan Kesedihan Masa lalu 

2. Open Mind 

3. Percaya Intuisi Anda  

“Jika Engkau Ragu - Mintalah fatwa pada hatimu” 

 

Cakra ke Tujuh : Sahasrara – Mahkota 

Posisi: Dipucuk Kepala 

Asosiasi : Spiritualitas 

Merupakan Magnet yang menarik kita ke atas dan menyebabkan kita merasakan 

kebutuhan untuk senantiasa terhubung kepada Allah. Memberi harapan, 

keimanan, kedamaian batin, dan makna hidup dan kehadiran kita di dunia. 

Hal-Hal yang melemahkan: 

1. Kehidupan jauh dari Tuhan – tidak beriman 

2. Menutup jalur spiritual – menteapkan syarat untuk pengalam spiritual anda 

3. Kufur Nikmat  

 

Hal-hal yang menguatkan: 

 

1. Cinta – Senantiasa merasa terhubung dengan Allah 

2. Ikhlas – Membiarkan semua proses yang menuntun perkembangan 

spiritual Anda 

3. Syukur – Mensyukuri segala nikmat yang dimiliki dimulai dari nafas  
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Sembuh dengan ikhlas, Menyembuhkan dengan cinta 

 

Membersihkan dan mengaktifkan Cakra dengan gerak 

Harmony sehaty. 
1. Tehnik Membersihkan energi (Chi Cleansing) 

a.  Posisi berdiri dan bersidekap 

b. Lakukan pernafasan dalam, isi paru-paru anda hingga dada dan perut 

terdorong keluar, kemudian hembuskan nafas secara perlahan dari 

mulut anda hingga perut tertarik ke dalam (kempes). Rasakan oksigen 

keluar melalui kedua kaki anda 

c. Lakukan lagi, bayangkan cahaya illahi memasuki tubuh anda pada saat 

menarik nafas dan rasakan kenyamanan dan sentuhan NYA melalui 

cahaya itu. Pada saat menghembuskan nafas, bayangkan-rasakan 

cahaya itu turun dari kepala ke bawah kebagian kaki 

d. Lakukan tiga kali. 

 

2. Tehnik Mempertahankan Energi  Positif – Garuda Melutut  

a. Berdiri dengan satu kaki- salah satu kaki melutut hingga lutut 

menyentuh perut 

b. Kedua telapak tangan dibuka lebar, salah satunya menyentuh bahu, 

sedangkan tangan yang lain di atas kepala 

c. Atur nafas seperti pada tehnik pertama, pejamkan mata 

d. Lakukan 5-10 menit, ganti kaki  

e. Lakukan 2-3 kali sehari 

 

3. Duduk Hening – Untuk menguatkan Energi  

a. Duduk dengan posisi punggung tegak, usahakan duduk se rileks mungkin 

b. Kedua tangan di atas paha 

c. Tarik nafas dalam, pertahankan selama yang Anda mampu. Apabila 

sudah tidak nyaman, hiruplah nafas sedikit lagi.  

d. Buang nafas perlahan-lahan lewat mulut 

e. Ulangi 3-6 kali 



 

Module ini hanya untuk kepentingan pelatihan, Mohon pergunakan secara Bijak 49 

 

SPIRITUAL EMOTIONAL HEALING AND THERAPY 
Sembuh dengan ikhlas, Menyembuhkan dengan cinta 

 

4. Tehnik Menyelam - untuk keseimbangan energi 

a. Duduk Simpuh 

b. Pegang kedua pergelangan kaki 

c. Dongakkan kepala dan tarik nafas dalam 

d. Tundukkan dagu hingga menyentuh dada (tahan nafas) 

e. Kepala merendah hingga hampir menyentuh lantai (menyelam) 

f. Naikkan kepala dan punggung sejajar bersamaan angkat kedua kaki 

sehingga posisi melayang tumpuan di atas kedua lutut – tetap tahan 

nafas 20-60 detik 

g. Buang nafas pelan-pelan- kembali duduk tegak 

h. Lakukan 3-5 kali  

 

5. Tehnik Ji bey - Re-Charge Cakra Dasar - komunitas 

a. Berdiri dan lebarkan kedua kaki anda, jari-jari kaki menghadap ke luar 

b. Tekuk lutut anda hingga pantat sejajar dengan lutut seperti orang duduk 

c. Salah satu telapak tangan menggenggam pergelangan tangan lainnya 

d. Jinjitkan kedua kaki – tahan nafas 

e. Jaga punggung agar tetap tegak 

f. Setelah 30 detik keluarkan nafas secara perlahan dan berdiri tegak 

dengan perlahan 

g. Lakukan 5-7 kali  

 

6. Memutar pinggul  / Hempis & lempitan – re charge cakra Hubungan 

a. Tangan di pinggang 

b. Putar pinggang anda ke kanan kemudian ke kiri beberapa kali 

c. Tekan pinggang ke depan dan kebelakang 

d. Lakukan tujuh kali 

e. Ulangi tiga kali 
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Sembuh dengan ikhlas, Menyembuhkan dengan cinta 

 

7. Tehnik Daun Melayang– Re Charge Cakra perasaan 

a. Lompatkan lutut setinggi dada dan berputar ke belakang 

b. Lakukan 5 kali 

c. Pada saat melompat tarik nafas dan lepaskan saat kaki menyentuh 

tanah 

d. Dapat dilakukan secara berpasangan – dibantu oleh teman 

 

8. A. Sujud Syukur – Cakra Emosional 

a. Berlutut setengah bersujud, kedua lengan terentang ke atas kepala. 

Kedua siku jangan sampai menyentuh lantai 

b. Variasikan sudut kedua kaki hingga merasakan tekanan pada kedua 

bahu 

c. Dorong tubuh ke depan, letakkan kepala anda di lantai, lemaskan kedua 

lengan disisi tubuh anda 

d. Tarik tubuh anda ke belakang menggunakan pinggul dan kaki 

B.  Kayang – gunakan bantal / sisi sofa / dibantu teman 

 

9. Memutar kepala ke samping kanan-kiri, depan, belakang beberapa kali – cakra 

keinginan 

 

10.  Re Charge Cakra ke enam – Pikiran 

a. Duduk dengan rileks, punggung tegak 

b. Ulangi cara ke 9 namun hanya dengan mata 

c. Melirik kiri, kanan 

d. Putar se arah jarum jam dan sebaliknya 

e. Pejamkan mata (tarik kedalam) dan melotot (keluarkan bola mata anda) 

 

11.  Re charge cakra ke tujuh – Mahkota 

a. Duduk dengan rileks, punggung tegak 

b. Letakkan telapak tangan kanan anda di puncak kepala anda, kemudian 

gosokkan searah jarum jam 
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Sembuh dengan ikhlas, Menyembuhkan dengan cinta 

 

SENSO-MOTORIC STIMULATION TECHNIQUE 

RAHASIA (TITIK) WUDHU – UNTUK KESEHATAN 

  

mencuci badan dan mandi adalah berharga sekali, bukan saja untuk 

membersihkan akan tetapi untuk menguatkan kulit dan menyegarkan badan serta 

merangsang alat-alat pencernaan dalam pertukaran-pertukaran zat. Menguatkan 

kulit adalah suatu kewajiban penting, karena dapat melindungi diri dari sejumlah 

penyakit seperti influenza, radang tenggorokan, batuk, radang paru-paru, radang 

selaput paru-paru, TBC dan sebagainya. Satu-satunya cara untuk menguatkan 

kulit adalah membasahi atau menyapu kulit badan dengan air dingin. Rangsangan 

kulit langsung mempengaruhi urat-urat darah dan otot kulit. (Prof. Dr. Jamieson 

(1947)) 
Rahasia Wudhu 

Rangkaian Shalat senantiasa diawali dengan berwudhu yang merupakan prosesi 

penyucian diri dari segala macam hadats besar maupun kecil, sebelum kita 

melakukan Shalat. Saat melakukan gerakan berwudhu tanpa kita sadari, kita telah 

melakukan upaya secara efisien dan efektif untuk menjaga kesehatan tubuh kita 

secara optimal.  

Mengapa demikian? Di seluruh permukaan tubuh kita terdapat berjuta-juta sensor 

saraf yang senantiasa menginformasikan keadaan di luar tubuh kita, dalam kaitannya 

dengan adaptasi terhadap perubahan-perubahan yang berpotensi menimbulkan sakit. 

Apakah hanya itu kegunaannya? Ternyata tidak sesederhana itu. Saat sensor-sensor 

saraf tersebut menerima stimulus (rangsang), maka akan diteruskan sebagai 

informasi dalam bentuk arus listrik saraf menuju ke saraf tulang belakang dan ke 

pusat kesadaran kita di otak. Pada wudhu setiap bagian badan yang terbuka dan 

tidak tertutup senantiasa 5 kali sehari dicuci dan dibersihkan dan dengan demikian 

bebas dari segala kotoran dan bibit penyakit.   

Rahasia Tangan. 

Telapak tangan manusia sebenarnya dirancang oleh Allah dapat menghasilkan listrik 

yang sangat panas. Guratan pada telapak tangan sebenarnya ibaratkan lingkaran 

magnet, sedangkan titik pada sidik jari merupakan titik api. Kemudian didalam 
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tulang kita terdapat sumsum. Sumsum tulang ini ibaratkan inti magnet, tulang 

sendiri ibaratkan batang magnet, kemudian urat syaraf yang halus seperti benang, 

keras, yang mengitari tulang ibaratkan kumparan cable tembaga. Bagaimana kalau 

ujung syarafnya tidak nyambung, pasti listrik yang dihasilkan tidak optimal. Nah 

sekarang bagaimana kalau telapak tangan yang banyak terdapat ujung syaraf 

kedinginan atau cable listriknya tidak nyambung. Denyutan listrik dari otak akan 

menumpuk di pikiran kita, akibatnya cell otak akan over heat (kelewat panas). Disini 

sebenarnya berlaku hukum fisika dimana satu bagian yang dingin akan menyebabkan 

bagian lain menjadi panas. 

Hand Energy System Hipoteses Hipotesa Sistem Energi Tangan 

  Tangan adalah sistem pembangkit energi yang 

dinamis 

 Energi dari tangan dapat menyelaraskan organ-

organ dan sel-sel di dalam tubuh secara interaktif 

 Tangan membangkitkan pola energi. Pola energi 

tangan meliputi : listrik, magnet, suara, tekanan, suhu 

panas (infra merah), dan energi listrik 

 Pola energi tangan bisa memiliki efek interaktif secara interpersonal maupun 

lingkungan sebaik pengaruhnya terhadap interpersonal 

 Tingkat kesadaran dapat mengatur pola energi tangan dalam kesehatan dan 

kesakitan dan sebaliknya, pola energi tangan dapat mengatur tingkat kesadaran 

 (Scwartz research) 

Tangan dan setiap ruas jari pada tubuh manusia adalah tempat pembuangan 

sekaligus penyimpanan energi. Ketika kita berwudhu membasuh kedua tangan, 

disunnahkan untuk membersihkan dan menyeka sela-sela jari. Setiap ruas jari 

memang harus selalu dibersihkan karena sering menyimpan endapan sampah bio 

listrik dan sampah hasil metabolisme. Disetiap ujung-ujung jari terdapat tombol-

tombol yang berkaitan dengan seluruh sistim di dalam tubuh.  

Ruas Jari dan Tombol Utama Pembuangan Energy Negatif 
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Sampah bio electric dari setiap cell atau organ tubuh manusia harus selalu 

dikosongkan. Jika sampah bio electric ini 

berlebihan maka akan mengakibatkan cell 

tubuh bengkak. Yang sangat berbahaya 

adalah jika saluran pembuangan energy 

negatif dari syaraf motorik tergencet 

pengkapuran atau tersumbat akan 

mengakibatkan pembengkakan pada pompa 

syaraf yang di otak dan lama-kelamaan akan 

mengakibatkan tumor atau kanker otak. Jika 

pompa syaraf ini pecah tentu akan 

mengakibatkan stroke berat, jika non aktif 

akan mengakibatkan stroke ringan, atau 

badan sulit digerakkan. 

Ada setidaknya dua hal utama yang harus diperhatikan pada ruas-ruas jari 

kita: 

1. Ruas jari adalah tempat ujung-ujung syaraf pembuangan energy negatif dari 

setiap organ dalam dan terdapat syaraf motorik untuk penyaluran tenaga yang 

langsung berhubungan dengan otak/pikiran. 

2. Rawan terhadap asam urat atau pengkapuran. Jika ujung-ujung syaraf motorik 

pada ruas jari tersalut pengkapuran maka pipa syaraf akan penuh dengan energy 

negatif yang dimampatkan. Pertama-tama akan menghasilkan rasa pegal dan linu 

atau kesemutan, jika kita lalai membersihkan ruas jari tersebut dan sensor rasa 

sakitnya sudah non aktif, dalam jangka waktu tertentu akan mengakibatkan pompa 

syaraf di otak akan membengkak. Jika kita sebagai orang tua lalai membersihkan 

tombol-tombol ini maka akan membentuk jaringan/struktur genetika yang akan 

menurun kepada generasi berikutnya dan memperburuk generasi/degenerasi syaraf 

manusia/penyakit bawaan. 
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Penyakit atau syndrome karena ujung syaraf terjepit/tersalut pengkapuran 

pada ruas jari tangan/kaki: 

1. Ruas Jari Kelingking, 

Ulu hati bengkak/dingin, liver bengkak, perut kembung/mual, sembelit, diare, 

gampang kena thypus, vertigo, hepatitis, jika permanent/ kelamaan talasemia. 

2. Ruas Jari Manis, 

Memblokir energy negative dari system emosional, penglihatan, 

pendengaran,pengungkapan, mata buram, emosi tinggi, migren,mata hati tersumbat. 

3. Ruas Jari Tengah, 

Memblokir energy negatif dari system pernafasan. Dada sesak, asmatis, rheumatic 

jantung, pembengkakan jantung, klep jantung bocor, bronchitis, gampang masuk 

angina/flu, pilek, batuk, paru-paru basah/lembab. 

4. Ruas Jari Telunjuk, 

Memblokir energi listrik negatif dari system pikiran, kecerdasan/penyaluran 

kepintaran.  

Pikiran ruwet, gampang pingsan, migren, sakit jantung, temperature tubuh tidak 

stabil, empedu mengeras, keperkasaan menurun/sulit tahyat, keringat ngeblok, 

cholesterol/asam urat tidak terbakar, sakit diabet depressi, stroke gampang 

waswas. 

5. Ruas jari Jempol, 

Memblokir energi listrik negatif dari system keperkasaan/tenaga. Encok, Reumatic, 

diabet, stress, tidak bergairah, strok, pundak linu, jantung bengkak, tenaga 

melemah, sulit tidur. 

Sedangkan tombol utama terletak di pangkal telapak tangan dan kaki bagian 

atas. 

Antara kelingking dan jari manis  Tombol Qolbu 

Antara Jari Tengah dan Telunjuk Tombol Tahyat/Buang Jin Pikiran, Anti 

Kemusyrikan. 

Antara telunjuk dan Jempol Tombol Tenaga/Jantung. 
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Self Re-Programming 

Program Diri Dengan Wudhu 

Gerakan 
Wudhu 

Asosiasi 
 

Afirmasi Sugesti Implementasi 

Mencuci 
Tangan 

Keberuntungan, 
Barokah, 
Banyak uang, 
kekayaan 
(rezeki) 

“Allahumma inniy as 
alukal yumna wal 
Barokah, Wa A’u 
dzubika  Minasy Syu’mi 
wal Halakah” 
 
Ya Allah, Aku memohon 
kepada Mu 
keberuntungan dan 
berkah. Dan aku 
berlindung kepada MU 
dari kesialan dan 
kebinasaan 

Aku senantiasa 
membawa 
keberuntungan, 
 Aku senantiasa 
berkarya dengan 
baik,  
perbuatanku 
membawa 
keselamatan 

Ringan tangan, senang 
bekerja, senang memberi 
dan menolong kesusahan 
orang lain, penuh kasih 
sayang 

Berkumur Informasi, 
pemahaman, 
Bijaksana, 
kekuasaan 

“ Allahumma A’inni ‘ala 
qiroati kitabika, wa 
katsrotidz dzikrika” 
 
Ya Allah Tolonglah aku 
agar senantiasa 
membaca kitab Mu dan 
banyak berdzikir pada 
MU 

Perkataanku 
senantiasa di dengar 
oleh orang lain, 
kata-kataku 
memberikan 
pengaruh baik, 
Nasehatku 
senantiasa di 
dengar, Anak-anak 
patuh padaku 

Berkata jujur, senantiasa 
menceritakan kebaikan 
orang lain, bertutur 
lembut 

Menghirup 
air ke 
hidung 

Pengendalian 
diri, lapang 
dada, Asimilasi  

“Allahumma aujidliy 
Roo ihatal jannah, wa 
Anta ‘anniy Rodhin” 
Ya Allah berilah aku bau 
surga dan Engkau Ridho 
terhadapku 

Aku membawa 
ketenangan, 
keberadaanku 
disukai orang lain, 
Allah memberiku 
kehidupan 

Tenggang rasa, empati 
dengan keadaan orang 
yang membutuhkan, 
menjaga perasaan orang 
lain, menjaga makhluk 
Allah 

Membuang 
air dari 
hidung 

Eliminasi, 
pelepasan, 
kelegaan, 
perlindungan 

“Allahumma inni 
a’udzubika min 
Rawaihin Nar,  Wa min 
suu id daar” 
 
Ya Allah aku berlindung 

Aku melepaskan 
egoku, aku 
menghilangkan 
semua sifat buruk, 
aku membuang sakit 
ku,  

Bertindak murah hati, 
memberikan kemudahan 
kepada yang sedang 
susah, memberikan 
perlindungan kepada 
mereka yang lemah 
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pada MU dari bau api 
neraka dan tempat 
tinggal yang buruk 

Membasuh 
Wajah 

Percaya Diri, 
Kharisma, 
Penampilan, 
Elegan 

Allahumma Bayidh 
Wajhi Bii Nuurika, 
yauma tabyaddhu 
wujuhu auliyaaika, 
walaa tusawwid wajhiy 
bi dhzulumaatika, 
yauma taswaddu 
wujuuhu a’daaika. 
 
Ya Allah, putihkan 
wajahku dengan 
cahaya-MU di hari 
wajah-wajah para Wali-
Mu menjadi putih dan 
jangan hitamkan 
wajahku dengan 
kegelapan-Mu, pada 
hari wajah para musuh-
MU menjadi hitam 

Aku mensyukuri 
kesempurnaan 
diriku, aku memiliki 
kepercayaan diri, 
hari ini aku terlihat 
mempesona 

Senantiasa murah 
senyum, menyebarkan 
salam, rendah hati, 
memghargai kebaikan 
orang lain, mensyukuri 
segala keadaan yang 
diterima 

Membasuh 
tangan 
kanan 

Kuasa, 
kekuatan, 
karya, usaha, 
pertolongan / 
bantuan 

Allahumma A’thiniy 
kitabiy bi yamini, 
wahasibniy hisabay 
yashiiro 
 
Ya Allah berikanlah 
kitabku dari tangan 
kananku dan periksalah 
amal ku dengan 
pemeriksaan yang 
ringan 

Aku bekerja dengan 
ikhlas dan cinta, aku 
memiliki 
kemampuan untuk 
berbuat yang 
terbaik, Allah 
senantiasa 
membantuku dalam 
segala tindakanku, 
Aku memiliki potensi 
kesuksesan  

Bekerja dengan sungguh-
sungguh, membangun 
kebaikan, berbuat terbaik 
untuk mencapai target 
atau prestasi, 
memudahkan orang lain 
dengan urusannya 

Membasuh 
tangan kiri 

Kebersihan, 
penjagaan  diri, 
perlindungan 

“ Allahumma inniy 
a’uudzubika antu’ 
thiyani kitabiy bi 
syimaaliy, au miw 
waraa i dhzoh rihiy”. 
 
Ya Allah, aku berlindung 

Aku menyukai 
kebersihan, aku 
menjaga diri dari 
perbuatan kotor, 
aku mencegah diriku 
dari perbuatan 
tercela, Aku 

Menghindari dari 
perbuatan tercela; 
maksiat, mencuri, 
korupsi. 
Menghidari perbuatan 
merusak. Mencegah diri 
sendiri  dan melindungi 
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dengan MU agar 
Engkau tidak beri aku 
kitab dari tangan kiriku 
atau dari belakang 
punggungku 

menyadari 
perlindungan  akan 
datang seiring 
dengan penjagaan 
diriku 

diri sendiri dari 
kehancuran 

Membasuh 
kepala 

Kecerdasan, 
akal sehat, 
Harga Diri, 
Pemimpin, 
kekuasaan, 

“Allahumma Aghisniy bi 
Rohmatika, wa Anzil 
‘alaiyya mim 
barokatika, wa 
adhzillani tahta 
‘arsyika, yauma 
ladhzilla illa dhzilluka” 
 
Ya Allah, tolonglah aku 
dengan Rahmat MU, 
turunkan kepadaku 
berkah-MU, dan 
naungilah aku di bawah 
Arsyimu pada hari tiada 
naungan, selain 
naungan MU 
 
 

Aku  dapat berfikir 
dengan cerdas, Aku 
selalu mengambil 
keputusan dengan 
akal sehat, Aku 
bertanggung jawab 
terhadap diriku atas 
keputusan-
keputusanku, Aku 
dapat 
mengendalikan 
diriku 

Menggunakan segala 
potensi dan kecerdasan 
diri dalam bertindak dan 
berkarya, berfikir 
mendalam sebelum 
mengambil keputusan, 
berbuat dengan 
kesadaran dan akal 
sehat, menghindar dari 
mengikuti hawa nafsu 
dan emosi 

Membasuh 
telinga 

Dengar, taat, 
simak,peluang, 
faham, 
pengertian 

“Allahummaj J’alniy 
minal ladziina yastami 
‘uunal qoula, fayattabi 
‘uuna ahsanah, 
Allahumma asmi’ niy 
munadiyal jannah ma’al 
abror” 
 
Ya Allah, jadikanlah aku 
orang yang mendengar 
nasihat, lalu mengikuti 
yang terbaik. Ya Allah 
jadikan aku pendengar 
jurubicara surga 
bersama orang-orang 
agung 

Aku memahami 
segala kondisi, 
intuisiku tajam patut 
di dengar, aku 
mendengar suara 
hati, dengan sering 
mendengar aku 
mendapatkan 
petunjuk yang baik 

Menyimak nasehat yang 
baik, mengikuti model 
keberhasilan  dari orang-
orang yang sukses, 
mengikuti  intuisi 

Membasuh Kokoh, tegak, “Allahumma tsabbit Kakiku senantiasa Teguh pada perbuatan 
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Kaki Kanan jalan 
keberuntungan 
/ kebaikan, 
awalan 

qodomiy ‘alla shiroothi, 
yauma tazillul aqdhomu 
finnaar” 
 
Ya Allah, teguhkanlah 
kakiku di atas As-Shirat 
pada hari di saat kaki-
kaki tergelincir ke 
dalam neraka 

melangkah ke arah 
kebaikan, Aku kokoh 
menghadapi 
persoalan 

baik, selalu mengarah 
pada perbaikan dan 
kebaikan, landasan 
perbuatan berdasarkan 
Ridho Allah 

Membasuh 
Kaki Kiri 

Ketahanan, 
penjagaan, 
keselamatan 

“Allahumma inni 
a’udzuubika ayyazilla 
qodomi ‘nish shirooti, 
yauma tazillu aqdaamul 
munaafiquun” 
 
Ya Allah aku berlindung 
pada MU dari 
ketergelinciran kakiku 
di atas Shirat pada hari 
kaki-kaki kaum munafiq 
tergelincir 

Aku menjaga diri 
dari keinginan 
buruk, aku menahan 
diri dari perbuatan 
sia-sia, aku tak 
mudah diombang-
ambingkan, aku 
teguh pada 
pendirian 

Menjaga Loyalitas dan 
integritas diri, bekerja 
dengan jujur dan 
istiqomah, tidak 
mengikuti pergaulan 
yang menjauhkannya 
dari fitrah dirinya.  
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Mirroring Efect 

Memprogram Ulang hidup anda dengan Mirroring Efek (Efek Bercermin). Yakni 

selalu mengarahkan segala sesuatunya kepada diri sendiri. Mirroring efect saya 

susun  untuk memudahkan anda dalam memprogram kembali hidup anda dari 5 

dimensi seperti, kesehatan fisik, kesehatan mental,  keuangan, hubungan, 

Spiritual. 

Menggunakan cermin batin 

Pertama-tama anda harus bertanya kepada diri anda, aspek apa yang harus 

dirubah, ditingkatkan, ataupun dikembangkan. Aspek ini akan menjadi fokus 

program anda selama tujuh hari berturut-turut. 

 

Aspek Kesehatan Fisik (Physical Wellness) 

Area ini berhubungan dengan tubuh anda, mencakup semua keinginan untuk 

mengubah atau memperbaiki kesahatan fisik, kebugaran, dan kecantikan; 

 Meningkatkan kebugaran Anda atau mengembalikan kesehatan prima 

 Memperbaiki penampilan Anda 

 Meningkatkan motivasi diri untuk berolah raga 

 Makan pola yang sehat dan meninggalkan kebiasaan buruk 

 Dan lain-lain 

Kesehatan Mental (Mental Wellness) 

Area ini mencakup semua yang berhubungan dengan emosi dan pikiran Anda. 

Antara lain; 

 Mengurangi stress dan menghilangkan sifat negatif dalam diri anda 

 Meningkatkan kejernihan mental dan fokus anda 

 Meningkatkan daya ingat 

 Menyeimbangkan emosi 

 

Karier dan Keuangan (Career and Finance) 

Segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah keuangan dan pekerjaan 

adalah bagian dari area ini. Pusatkan program anda pada area ini untuk; 
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 Meningkatkan pendapatan 

 Meningkatkan semangat dan aspirasi guna mencapai kesuksesan 

 Mempertahankan dan mengontrol kondisi keuangan Anda 

 Menciptakan ide-ide baru guna mencapai kesuksesan 

 

Hubungan (relationship) 

Area ini berhubungan dengan kepercayaan, sikap, serta tindakan yang anda 

lakukan dengan orang lain. Walaupun pada dasarnya kita tidak dapat mengontrol 

tindakan orang lain, kita dapat memperbaiki hubungan dengan orang lain dengan 

cara pandang dan sikap kita terhadap orang lain disekitar kita. Area ini dapat 

dipilih untuk; 

 

 Menciptakan sikap menyenangkan terhadap orang lain 

 Menciptakan atau menjaga hubungan yang sehat 

 Membangun rasa percaya diri dalam setiap hubungan 

 Menciptakan batas personal dengan orang lain 

 

Spiritualitas (Spirituality) 

Sekitar 90% penduduk dunia meyakini akan keberadaan Tuhan. Area spiritual 

mencakup segala sesuatu mengenai kondisi iman dan peningkatan kepercayaan 

kita terhadap eksistensi Tuhan. Area ini bertujuan untuk; 

 Memperbaiki hubungan anda dengan Tuhan 

 Memantapkan kepercayaan dan prinsip spiritual 

Memacu pertumbuhan spiritual dan kebijaksanaan anda 
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Proposal Sehaty | ERIK GUNAWAN 

SEHATY SPIRITUAL EMOTIONAL HEALING AND THERAPY 
 

Cinta, Ikhlas, Syukur 

Energy Sholat, Kekuatan Penyembuhan 

Tehnik Penyembuhan Mandiri Inspirasi Gerakan Sholat 
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A. Latar Belakang  

 

Kesehatan fisik dan mental merupakan aspek terpenting bagi umat Manusia 

mendukung aktifitasnya dalam berkarya maupun berinteraksi dalam kebaikan 

dengan seluruh bangsa di seluruh pelosok Negeri maupun sebagai Hamba Allah 

yang mengemban misi sebagai khalifah Allah di muka bumi “ GOD co-Creator on 

Earth”. Apabila tubuh fisik dan seluruh sistim organ berfungsi dengan baik maka, 

otak menjadi lebih bugar dan cerdas sehingga kemampuan berpikir menjadi lebih 

optimal dan siap menghadapi berbagai rintangan maupun ujian di hadapanya.  

 

SEHATY “Spiritual Emotional Healing and Therapy” adalah sebuah tehnik 

pemberdayaan diri bertujuan untuk meraih kebugaran pisik yang prima, 

meningkatkan kesehatan, kelenturan dan  kecerdasan fisik, mental dan spiritual 

agar hidup lebih berdaya guna dan lebih berkualitas. Metode penyembuhan  yang 

digunakan terinspirasikan dari ritual Wudhu dan Sholat dimana ritual tersebut 

senantiasa dilaksanakan oleh Ummat Islam minimal lima waktu setiap harinya.  

 

Setelah dilakukan pengkajian mendalam di dalam ritual Sholat terdapat empat 

unsur / prinsip mendasar yang sangat bermanfaat bagi manusia dalam 

menjalankan kehidupannya sehari-hari, empat unsur tersebut adalah; 

 

 

1. Kekuatan Niat / The Power of Intention 

Kekuatan niat atau kehendak merupakan kekuatan dahsyat yang diwarisi 

Manusia dari Sang Pencipta, sebagaimana dinyatakan dalam banyak hadits 

“Segala sesuatu berawal dari niatnya” innamal a’malu bin niyyat. Segala 

bentuk yang ada dipermukaan bumi berawal dari niat, sebagaimana yang 

diungkapkan oleh Dr. Wayne Dwyer ““Niat” adalah potensi tak terbatas di 

alam semesta mengaktifkan seluruh bentuk penampakan fisik dan non 

fisik di atas muka bumi” 
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2. Kekuatan Gerak / Kinestethic  

Begitu banyak penelitian dilakukan terhadap manfaat gerakan sholat bagi 

kesehatan tubuh manusia, bahkan belakangan dengan penelitian intensif 

diketahui bahwa gerakan-gerakan di dalam sholat dapat menyebabkan 

seseorang menjadi lebih cerdas, lebih kuat fungsi otaknya, mencegah 

dimensia dan merangsang pertumbuhan fungsi otak agar dapat bekerja 

sesuai fungsi dan kebutuhanya dengan memberi suplai oksigen dan darah 

yang optimal khususnya ke otak, dan secara tidak langsung akan 

membentuk neuron baru di hypokampus (tempat belajar dan ingatan), 

merangasang produksi neuron fertilitas seperti BDNF (Brain Derive 

Neurotrophin Factor) yakni sebuah protein pada manusia yang 

berhubungan dengan nerve growth factor yang ditemukan di otak dengan 

konsentrasi tinggi. Menyokong neuron yang ada, pertumbuhan dan 

diferensiasi neuron baru dan sinaps, diperlukan untuk memori jangka 

panjang, BDNF merangsang neurotransmitter yang membawa sinyal ke dari 

substansial kelabu ke kortex prefrontal (pusat planning, problem solving, 

desicion, jiwa halus) disamping itu juga merangsang produksi sinaps baru 

untuk meningkatkan kesehatan. 

  

3. Kekuatan Bacaan (Ayat) / The Power of Positive words and affirmation 

Ummat Islam di sarankan untuk selalu menggunakan kekuatan Doa, dimana 

kegiatan doa melibatkan keahlian dalam mengeluarkan kata-kata dan 

perasaan positif kepada dirinya sendiri. Hal ini dalam dunia psikologi 

dikenal dengan sebutan sugesti dan afirmasi. Mulai dari bangun tidur kita 

mengucapkan “Alhamdulillah”, ungkapan yang apabila disadari akan 

membangkitkan perasaan positif dan optimisme.  

Penelitian spektakuler telah dilakukan oleh Dr. Matsaru Emoto tentang 

pengaruh kata-kata terhadap air dalam buku “ The Secret Message of 

Water”. Apabila molekul air dapat berubah dengan ucapan kata-kata, maka 

manusiapun mengalami proses yang sama sebab lebih dari 70% di dalam 

tubuhnya adalah air. 
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4. Kekuatan Khusyu’ / The Power of Mind Focus 

Khusyu adalah “hadir” yakni menyadari seluruh aspek dan potensi dirinya. 

Di dalam khusyu terjadi kegiatan; rileksasi (pengendalian gerak tubuh dan 

nafas) dan konsentrasi  (fokus). Bila kekuatan konsentrasi dapat digunakan 

dan diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan, maka kita akan memiliki 

kekuatan yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. (Dr. Ibrahim El-Fiky) 

 

Selain menggunakan prinsip-prinsip (unsur) Sholat dalam meningkatkan 

kesehatan dan kebugaran pikiran, Sehaty juga mengkombinasi variasi prinsip 

tehnik terapi yang telah lama dikenal luas di dunia Islam seperti; Bekam, Ruqyah, 

serta tehnik pengobatan timur lainya yang sudah sangat dikenal hingga ke Barat 

seperti; Akupunktur, Tai Chi, Yoga dan lainya.  Kemudian tehnik timur ini 

dipadukan dengan berbagai prinsip terapi yang dikenal di Barat, seperti; 

Ericsonian Hypnotherapy, The Sedona Method, Reconnective Healing, Behavioral 

Therapy,  The Power of Intention,  NLP, EFT, Quantum Touch dan lain-lain. 

 

Perpaduan dari semua keilmuan tersebut membuat Sehaty menjadi sebuah 

tehnik penyembuhan yang padu dan menyeluruh, dalam waktu singkat kita dapat 

mengetahui potensi diri dan kekuatan yang ada di dalam diri untuk dapat 

digunakan sebagai energi penyembuhan hingga peningkatan kualitas hidup. 

Sehaty sangat mudah dipelajari baik oleh orang dewasa, remaja bahkan anak-

anak sekalipun. 

 

B. PELATIHAN SEHATY 

 

Memiliki kualitas hidup yang baik, yakni selalu berada dalam kondisi prima 

(baik fisik maupun emosi) motivasi tinggi dan kinerja puncak, serta merasakan 

kebahagiaan dan kedamaian hati, tentunya merupakan keinginan semua 

orang. 
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Cara konvensional untuk meraih tiga harapan diatas adalah dengan melalui 

pelatihan motivasi yang bersifat high intensity, low sustainability. Dalam model 

pelatihan seperti ini, peserta training diajak untuk mengalami euphoria, tetapi 

kemudian menyusut drastis tidak lama setelah pelatihan usai. Pelatihan hanya 

menjadi sarana pelepasan emosi (katarsis), dan memacu semangat sesaat. 

Proses pemberdayaan peserta pelatihan kurang diperhatikan, sehingga efek 

semangat positif yang dibentuk selama pelatihan sukar dipertahankan. 

 

Sehaty Training menawarkan proses dan hasil yang berbeda. Pelatihan Sehaty 

menggunakan strategi low intensity, high sustainability. Dengan fokus pada 

pemberdayaan (mengajarkan ketrampilan spesifik) dan menekankan hasil 

jangka panjang. Setiap peserta dapat langsung mempraktekan Sehaty untuk 

masalah masing-masing. Diakhir pelatihan, peserta diharapkan dapat 

menguasai tehnik ini dengan baik, sehingga dapat menerapkan kepada diri 

sendiri dan membantu sesama. 

Pelatihan sehaty secara garis besar terbagi kedalam tiga segment (bagian), 

yang merupakan tahapan-tahapan untuk menguasai keilmuan sehaty. 

Tahapan-tahapan tersebut adalah : 

 

1. Sehaty in Motion (Gerak Sehaty)  

Metode olah gerak untuk kesehatan banyak terinspirasi dari gerakan Sholat 

adalah gerakan yang dapat menstimulasi sendi dan seluruh organ paling 

efektif, gerakan-gerakan di dalam sholat juga dapat menimbulkan efek 

ketenangan, kedamaian dan memelihara kecerdasan kognitif maupun 

behavioural (tingkah laku). Gerak Sehaty merangkum beberapa olah gerak 

lainnya seperti; Silat, Tai Chi, Yoga dan olah nafas yang bermanfaat untuk 

mengoptimalkan oksigen di dalam darah dan seluruh organ di dalam tubuh. 
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2. Sehaty Intention - Rahasia Kekuatan Niat;  

Mengetahui dan memanfaatkan kekuatan niat dalam menyelesaikan 

permasalahan hidup, seperti ; rasa sakit, trauma, phobia dan kecanduan. 

Tehnik ini  sangat bermanfaat untuk penyembuhan trauma-trauma baik 

fisik maupun psikologis. Sebuah tehnik terapi yang dapat membebaskan 

dari keterbelengguan mental (mental Block), rasa takut berlebihan 

(Phobia), emosional, kecanduan, alergi, trauma masa lalu dan lain-lainya. 

Tehnik ini akan membawa perubahan bagi sikap mental anda dan akan 

membawa anda untuk menyambut tantangan hidup dengan lebih percaya 

diri dan berani.  

 

Tehnik ini merupakan ringkasan dan modifikasi dari Emotional Freedom 

Technique (EFT) dikembangkan oleh Gary Craig (USA) dan saat ini telah 

digunakan oleh lebih dari 100.000 orang diseluruh dunia. Anda dapat mengakses 

situs www.emofree.com untuk mengetahui lebih jauh tentang EFT 

 

3. Sehaty in Touch – Tehnik sentuhan dengan Kekuatan Khusyu’ 

Mengimplementasikan kekuatan khusyu (Mind focus) dalam mencapai 

target hidup (Achievement) dan menciptakan kedamaian diri dalam 

menjalani kemuliaan hidup (Greatness). Memanfaatkan getaran spiritual 

dan frekwensi cinta kasih tanpa batas. Tehnik ini sangat mengasyikkan 

untuk meng eksplorasi kekuatan diri dan merasakan sentuhan cinta Illahi. 

Anda akan tersenyum dan menangis bahagia mengetahui bahwa Allah 

ternyata sangat dekat dan Anda dapat merasakan “sentuhan-Nya”. Efektif  

untuk penyembuhan penyakit akibat kelainan tulang punggung (Scoliosis).  

 

Sehaty in touch banyak dipengaruhi oleh prinsip dan tehnik penyembuhan 

Quantum Touch yang dikembangkan oleh Richard Gordon (USA), silahkan akses 

www.quantumtouch.com untuk mengetahui lebih jauh tentang quantum touch. 

  

 

 

http://www.emofree.com/
http://www.quantumtouch.com/
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C. Sehaty  Value 

 

Efektif, mampu menyelesaikan berbagai masalah fisik dan emosi, bahkan 

untuk beberapa masalah yang divonis tidak ada harapan lagi oleh dokter. 

Ilmiah, telah dibuktikan oleh puluhan penelitian dan digunakan oleh lebih dari 

10.000,- (sepuluh ribu) orang diseluruh dunia 

Mudah, semua orang bahkan anak-anak dan orang lanjut usia, bisa 

melakukannya. 

Cepat, hanya membutuhkan waktu dalam hitungan menit, 1 – 50 menit. 

Umumnya sudah dapat merasakan efektifitas dalam waktu +- 15 menit. 

Aman, tanpa efek samping, karena tidak menggunakan obat-obatan apapun, 

alat-alat khusus atau teknik beresiko. 

Murah, sekali belajar dapat digunakan selamanya bahkan dapat diajarkan 

kepada keluarga dan saudaranya. 

Mandiri & berdaya guna, tidak tergantung pada trainer, praktisi atau terapis. 

Peserta pelatihan mempunyai bekal teknik yang dapat digunakan secara 

mandiri. 

Universal, dapat digunakan untuk berbagai macam masalah dan dapat 

dipraktekan oleh berbagai orang tanpa memperdulikan latar belakang  apapun 

dari orang tersebut. 

Compatible, dapat digabungkan dengan berbagai macam tehnik lain dan dapat 

meningkatkan efektifitas teknik-teknik lain tersebut. 

 

D. Tujuan Pelatihan 

 

a. Memahami potensi tak terbatas manusia dengan kehebatan penciptaan 

dan sistem kerja otak.  

b. Mengetahui tehnik perawatan kesehatan tubuh maupun otak dengan 

metode gerakan sholat. 
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c. Pembebasan Jalur Energi tubuh dari sampah bio listrik dan hasil 

metabolisme dengan metode wudhu, mengetahui manfaat wudhu bagi 

kesehatan dan kecerdasan tubuh 

d. Menjadikan insan yang mengenal potensi dirinya dan meningkatkan 

kemampuan untuk mengendalikan emosinya. 

e. Menambah pengetahuan peserta pelatihan tentang energi tubuh / 

energi psikologi. 

f. Memberikan kemampuan penyembuhan baik kepada diri sendiri “self 

healing (terapi mandiri)”, kepada orang lain, jarak dekat maupun jarak 

jauh. 

g. Meningkatkan kepercayaan diri dan kemampuan menetralisir emosi 

negatif baik pada saat kini maupun masa lampau. 

h. Dengan adanya kemampuan menterapi diri sendiri diharapkan pelatihan 

ini mampu menekan pengeluaran perusahaan di bidang kesehatan. 

i. Merasakan kesatuan dalam keragaman (oneness and the wholeness),  

meningkatkan kepercayaan sosial dan rasa saling menghargai sehingga 

terbentuklah kerja sama tim yang kokoh. 

j. Meningkatkan kesadaran spiritual sehingga terciptalah kedamaian diri 

dengan demikian suasana kondusif senantiasa terasa dimanapun 

berada. 

 

Walaupun terlihat begitu sederhana, Sehaty merupakan tehnik terapi dan 

pengembangan diri ekletis yang menggabungkan lebih dari 15 macam 

tekhnik terapi, termasuk eneri psikologi dan spiritual power untuk 

mengatasi berbagai macam masalah fisik, emosi, pikiran, prilaku dan self 

development. 
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E. Metode Pelatihan 

a. Refresh Motivation (pemutaran film / flash) 

b. Penjelasan Teori 

c. Praktek 

d. Konsultasi / tanya jawab 

 

F. Peserta Pelatihan 

Para pemerhati ilmu kesehatan dan Sumber Daya Manusia yang ingin selalu 

sehat dan siap menghadapi tantangan masa depan. 

 

G. Outline Training 

Level 1 – Sehaty in motion – Gerak Sehaty 

Duration : 6-7 Jam 

 Preface 

 Penjelasan makna Diri (Self) dan Hakikat Diri (Spiritual) dalam bentuk 

cerita hikmah 

 Penjelasan tentang Sehaty dan Hikmah Sholat serta implementasi 

pemanfaatan energy sholat dalam kehidupan sehari-hari. 

 Potensi Manusia (Unlimited Brain Potention)  

 Brain assessment – melihat potensi otak dan preferensinya untuk 

memahami kekuatan dan kelebihan agar dapat menempatkan diri pada 

posisi yang tepat sehingga dapat optimal dalam pengembangan dirinya. 

 Memahami potensi tak terbatas manusia dengan kehebatan penciptaan 

dan sistem kerja otak.  

 Mengetahui tehnik perawatan kesehatan tubuh maupun otak dengan 

metode olah gerak. 

 Scientific Research 

 Pembahasan Manfaat setiap gerakan sholat dari sudut pandang ilmiah 

 Manfaat Olah Gerak bagi kesehatan, Kecerdasan dan Kebahagiaan 
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 Pembersihan diri (Detoxification) dari sampah bio listrik dan hasil 

metabolisme dengan Gerak Sehaty Dasar. 

 Praktek Gerak Sehaty  Dasar : Gerakan Sholat 

o Untuk pencegahan dan penyembuhan penyakit 

 Energetic Research  

 Sistem Energy Tubuh – Human Body Energy sytem 

 Memahami Latifah / Chakra / Meridian Channel 

 Aktifasi pusaran energi di dalam tubuh dengan Gerak Sehaty 

 Harmonisasi diri dengan Gerak Sehaty in Harmony 

 SMS Technique – Sensoric Motoric Stimulation Technique 

 Rahasia Wudhu 

 Terapi Air dan manfaatnya bagi kehidupan 

 Melancarkan jalur energi dengan pijatan pada titik wudhu 

 Introduction Pijat getar syaraf – Stimulasi titik wudhu 

 Stimulasi titik wudhu dengan gerak Micro Energy 

 Mirroring – Menggunakan doa wudhu sebagai afirmasi positif 

 Refinement 

 Rahasia Waktu Sholat dan Jam Piket Tubuh 

 Rahasia Sholat Berjamaah 

 Introducing Entreinment & Vibrational Energy 

 Introduction Sehaty LEVEL II – The Power of Intention (Kekuatan Niat): 

o What is Sehaty Intention ? 

o Introduction to Emotional freedom Technique 

o Knowing your Energy and their Special Channels 

o Practice & Demo for self healing 

 Physical Intelligent 

 Understanding your body intelligent – Memahami kecerdasan tubuh 

 Physical Intelligent kinestetic Assessment – Testing your kinestetic 

Intelligent 

 Physical Intelligent Activation – Mengaktifkan kecerdasan fisik 
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 Practice Sehaty in Motion : Accelerate Power 

o Shifting your prefferences (Tehnik Daun Melayang) 

o Let go your ego (Lompat Kilat) 

o Energy Balancing (Garuda melutut) 

o Vortexing Energy (Melingkar Naga) 

o Empowerment (Kombinasi-lompat egos) 

o Fire Breathing ( Kecak Dance) 

o Tunnelling Energy (luncuran energi) 

o Eagle Breath (Nafas Rajawali) 

o Dynamic and Flexibility (Serat Sendi) 

 Interaksi dengan tubuh anda 

 Sehaty Relaxation technique – Hening 

 

H. NEXT LEVEL : 

a. Level II  Sehaty Intention  

Rahasia Niat dan kekuatannya untuk penyembuhan berbagai penyakit 

fisik dan Emosi 

b. Level III  Sehaty In Touch 

Rahasia kekuatan Khusyu untuk kesembuhan, kedamaian dan 

kebahagiaan, Memanfaatkan Frekuensi Cinta untuk penyembuhan 

 

I. Manfaat Program Sehaty: 

1. Mengetahui potensi diri  

2. Pikiran lebih cerdas dan bugar 

3. Bebas dari penyakit 

4. Menurunkan berat badan secara alamiah 

5. Bebas dari kecanduan 

6. Lepas dari masalah emosi untuk kedamaian diri 

7. Meningkatkan kewaspadaan dan kesadaran 

8. Meningkatkan kepercayaan diri dan kekuatan diri 

9. Menguatkan daya tarik positif dalam pencapaian keinginan 
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10. Mengaktifkan daya spiritual     dan lainya.... 

 

J. Durasi Pelatihan 

 Pelatihan dilaksanakan dalam bentuk Audio Visual, Ceramah, dan praktek. 

Pelatihan dilakukan secara “In House training”.  

 Durasi optimal pelatihan adalah 6 (enam) Jam dan dapat disesuaikan. 

 

K. Tempat Pelatihan 

a. Di Institusi yang bersangkutan 

b. Berdasarkan perjanjian 

 

L. Instruktur 
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M. Investasi / Biaya pelatihan*: 

Paket 1 : Rp.  7.000.000.- (Maksimum 30 orang) 

Paket 2 : Rp. 300.000 / Orang  

Paket 3 : To be discussed 

*Khusus Wilayah Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi 

Perlengkapan atau alat pendukung pelatihan ditanggung penyelenggara 

Luar Kota : Akomodasi dan Transportasi di tanggung penyelenggara 

 

 

N. Berbagai Kegiatan Sehaty periode 2009-2011 

 

  
Perkumpulan Majelis Taklim, Jakarta Utara 

  
Executive Program, Surabaya 
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Pesantren Darunnajah Jakarta, 200 santri 

  
Therapy Phobia Kucing (Ponpes Darunnajah) 

  
Quit Smoking Therapy, Ojeg rider community, puncak 

 
Baksos di kampung pemulung, Tangerang 
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SEBI Sawangan 

  
Perkumpulan Majelis Taklim As-Saadah - Bintaro 

  
Bersama Richard Gordon, 
Founder Quantum Touch 

Bersama Ustd. Fadlan Abu Yasir, Lc 
(penulis buku Ruqyah Syar’iyah) 

 

O. Contact Person’s 

 

a. Erna Marina : 08561094392 

b. Erik Gunawan : 081808379000 
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P. Penutup 

 

Sehaty adalah bentuk pengabdian kami untuk kemajuan Ummat Islam dan bangsa 

Indonesia, semoga dengan tersebarnya ilmu ini dapat meningkatkan kesehatan, 

mencerdaskan dan membentuk masyarakat madani yang ber akhlaqul karimah 

hingga kelapisan masyarakat paling bawah di negeri ini. 

 

Demikianlah dari kami, semoga dapat menjalin silaturahim yang lebih erat dengan 

terselenggaranya program pelatihan Sehaty. 

 

 

Wassalamualaikum wr.wb 

 

 

Erik Gunawan/ 

Abu Syauqi 

Principle  

 

 

Berbagai Kegiatan Sehaty periode 2009-2011 

 

  
ISLAMIC CENTER, Jakarta Utara 
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Executive Program, In House Training 

  
Pesantren Darunnajah Jakarta, 200 santri 

  
Quit Smoking Therapy, Ojeg rider community, puncak 

  
Baksos di kampung pemulung, Tangerang 
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Excecutive Program, Hotel Sofyan & Hotel Century 

  
Bersama Richard Gordon, 
Founder Quantum Touch 

Bersama Ustd. Fadlan Abu Yasir, Lc 
(penulis buku Ruqyah Syar’iyah) 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRAINER 
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Aku ingin seluruh hidupku berguna ketika aku mati, karena semakin 

keras aku bekerja, semakin aku mencintainya. Hidup bukanlah 

sepotong lilin pendek bagiku, hidup ibarat sebuah obor menakjubkan 

yang bisa kupegang sesaat, dan aku ingin obor itu menyala seterang 

mungkin sebelum kuserahkan kepada generasi berikutnya. 

George Bernard Shaw 
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Anda dapat membantu penyebaran Ke ilmuan Sehaty dengan menyelenggarakan 

kegiatan pelatihan ini di Kantor, Kampus, Majelis Taklim, Mesjid-Mesjid atau 

organisasi lainnya. 

Atau mendukung Sehaty dalam kegiatan-kegiatan sosial yang kami 

selenggarakan setiap pekan di kantong-kantong Dhuafa melalui 

 

infaq ke rekening  

Bank Syariah Mandiri 0997012791 atau 0600088144  

atas nama Erik Gunawan 

 

Facebook :  www.facebook.com/erik.gunawan 
Website: www.sehatycenter.wordpress.com 

Twitter: @erik_pd 
YM: rixwan 

Pin: 3104606F 
HP: 081808379000 

http://www.facebook.com/erik.gunawan
http://www.sehatycenter.wordpress.com/

