
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.

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.

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.

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.

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, 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.


