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1-Al CHI: PROSES BELAJAR
OTAK DAN KE,HIDI.JPAN

Dr. Margarita M. Maramis

"Bilo niat, hati dan pikiran bersatu dolam gerakan

dan dilakukan terus dan berulang, akan teriadi integrasi

menyeluruh dari bagian-bagian otak manusio membenhtk

peta kekuatan psikis dan hasilnya kesehatan otak dan fisik".

Tri Chi adalah gerakan dalam meditasi (meditotion in

I motion), berasal dari olahraga pertahanan dan bela

diri (mortiol arts). Gerakan Tai Chi lamban, lembut, dan low

impact aerobic (latihan dengan satu kaki masih menelapak

di bumi), tidak sampai membuat yang melakukan kehabisan

napas, namun masih mempunyai komponen dari kebugaran

{fitness - kemampuan optimal tubuh untuk mendistribusikan

oksigen dan makanan ke seluruh iaringan tubuh), yaitu

kekuatan otot, fleksibilitas, keseimbangan dan sedikit

keadaan aerobik. Menggerakkan badan dengan ringan, kita

menarik napas dalam secara alami, memusatkan perhatian

(seperti pada saat meditasi) pada sensasi,tubuh, sehingga

Tai Chi berbeda dari latihan fisik atau olahraga lain.



. Gerakan dalam Tai Chi merupakan rangkaian tidakterputus berupa serangkaian gerak yang diber;;r.;;;;
gerakan binatang dan sarat fals:
metinct ...r^^ lfah. Gerakan Tai Chi biasanyamelingkar dan hnpa tekanan auu tiaar [rnai;ffi*Jr:Otot-ototnya rileks, bukan tegang sehingga sendi tidak

, O:f:Urn Tai Chi mempunyai falsafah yang bila dipahamidan dihayati, sambil melakukan g"."krn ;";;;-;;menjadi proses belajar kehidupa"-ran* b".rnr"# irr"
l:.,r,rOn 

Timur yang dibangun U"*1.. ar., 
-f_"f,,arpri

seiak zaman nenek moyang dan berlaku f,ingg" ,rui ,rrlrnmodern ini. Gerakan yang lembut seperti kapas,"koko; ;;;gunung, dan mengalir seperti air. A".up" g".rf.", ,Jnriagar dapat dinikmati bersama langit yan-g aig"rir*r"sebagai 
.ayah 

kita (yang) dan bumi ,"", ,,*r.Or.Ur"
:::lq::,:r,(t lakan sansat menenangkan diri kira. semua

::.."qr"C atau kaku dan iaringan sekttar iidak ,"rurrnf
:11rU,"9r. 

gerakan melompat atau pada saat bersamaantelapak-kaki tidak menginjak bumi (high,.pr.r), ,;;;;;;sangat flekibel, dapat dilakuki
sehataparagir;;;;;;;'#:"L,'J?:"T',1;Tll_ri]i
oleh pasien yang baru operasi atau memerlukan kursi roda_

Proses belajar otak tentang kehidupan akan optimalapabila teriadi kesatuan anhra motivasi dan niat - sensorisdan perasaan - pikiran (fokus dan ,"r.;;;.;;;;:
gerakan. Masing-masing domarn mempunyai area otakyang teraktivasi di tempat yang berbeda. p".U"Ll".-
yang demikian akan menjadi rangkaian ,rng ,"nruiu tl-rena beberapa area di otak tersebut terakt]vasi il;;-hu.bung pada saat yang bersamaan sehingga teriadi integrasi.Dilakukan berulang, sehingga teriadi pembentukan sam-

berjalan datam keseim ban"ga n y t, d;; i;;; ;iliil:;yang berlawanan agar terjadi keseimbangan daf", f,*r"r,.
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bungan saraf otak [sinaptogenesis) yang kuaq yang tahan
lama dan berkesinambungan. Selayaknya proses belaiar
lainnya yang mengikuti proses belaiar otak manusia, de-
mikian pula proses belaiar latihan Tai Chi. Bila proses ini
dimulai sejak dini, saat anak-anah akan meniadi rangkaian
kekuatan yang menetap dalam pemetaan di otak, akhirnya
meniadi otomatis dari dalam. "Kosong adalah isi dan isi ada-
lah kosong".

Niat dan Motivasi

Untuk melakukan sesuatu perlu diawali dengan dorongan
atau motivasi dan niat secara sadar. Berlatih Tai Chi iuga
dimulai dengan adanya motivasi dan niat.

Dalam gambar I di bawah, daerah kecil di otak tikus
bertanggung .iawab untuk motivasi, mengontrol dorongan
untuk olahraga pada tikus. Struktur habenula (dalam gambar
1) pada batang otik binatang pengerat dan manusia ternyata
sama dan fungsi dasarnya adalah meregulasi mood dan
motivasi, sama untuk semua spesies. Bagian dorsal medial
dari habenula menuniukkan daerah otak yang berkaitan
dengan perilaku reword. Neurotransmiter yang bertanggung
iawab pada motivasi adalah dopamin.

Bagian otak lain yang terlibat dalam motivasi adalah
korteks posterior singulat (pCC/ posterior Cingulote Cortex).
PCC sangat aktif sebelum pilihan diputuskan bila perannya
untuk mengurangi performa secara aktif. pCC adalah bagian
dari korteks singulat, berperan untuk mengintegrasikan
proses sensorik, motorik, viseral, motivasi, emosi, dan
informasi mnemonic (informasi yang membantu memori).
Saraf di daerah PCC yang aktif setelah mendapat umpan
bali[ akan berhenti saat ada rangsangan baru muncul.
Respons saraf di PCC paling kuat saat proses belaiar sesuatu



yang baru, khususnya saat berbuat kesalahan atau tidak 
'

*uripunyri cukup reward untuk tetap termotivasi' 
.PCC

dapat memonitor performa dan mempertahankan motivasl

saat belaiar, khususnya saat tertantang'

Gambar 1. Gambar batang otak Nomor 5 adalah Posterior

Ci ng ul atc Cortex (PCC)'

Gambar 2. Potongan sagital MRt' Tampak habenula dan

Anterion Cingulate
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Gerakan dan Pefnapasan

Gerakan dalam senam Tai Chi 
'sebenarnya 

tidak

memerlukan tenaga fiJiii"t o"tar"o::1^n*n tttgan mengalir

dan lambat ,n"*u""' rt"J*i""t o:t:I" untuk merasakan

gerakan yang dilaku'k]"nl;;"* Tai chi mempunyai sedikit

aspek aerobik ,"t'i'il' *f'"0"11in kecukupan aktivitas

kardiovaskut"r,rntufr"dikit 
merangsang peningkatan keria

pompa iantung' #;';;; menangkap momen olahraga

sebagai stres.

Saatdenyutl antungbertambah 
keras' otakbekeria seperti

saat ada ranssa nsan ;H;;;"YY"1. Vn 
n:"l atau mela rikan

diri dari rangs2ng #; fflrghO'.untuk melindungi otak

dan diri kita dari ";;;asa' 
alrlryskan protein BDNF

(Brain'Deri*a N'u'loioiil rit*1l' 
:-DNF 

mempunvai efek

proteksi arn '"p"'"*i'ttu 
sebabnya'kita sering merasa

nyarnan dan t2mP6U ilt" setelah latihan bahkan merasa

senans, karena o"u"';;;::'^:::: 1X:'*' 
endorphin

ffi[ I"* o*"in untuk'""*"" ttt*

Gombar 3' Gambar sebelah kiri adalah keadaan otak

saat duduk diam aJ'i t"i"fth melakukan aktivitas berialan

setarna 20 menit' "tfif"i 
otak lebih aktif setelah aktivius

(Widrich toaq'G;;;t sebelah kanan adalah otak orang
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yang berlatih Tai Chi dilihat dengan f-MRI, terlihat aktivitas
yang tinggi pada berbagai tempat di otak (Bastyr University,
2012).

Endorphin meminimalkan rasa tak nyaman akibat
latihan, menghambat rasa sakit bahkan berhubungan dengan

perasaan senang, yang dapat membuat diri kecanduan

olahraga. Namun walaupun kecanduan, tetapi bermanfaat

positif. Gambaran otak kita setelah latihan Tai Chi atau

berjalan dalam pencitraan f- MRI, tampak menjadi lebih aktif
daripada duduk diam fGambar 3).

Gerakan Tai Chi tidak dipaksakan sehingga membuat

nyaman dan terasa bebas bagi yang melakukannya. Gerakan

yang dipaksakan dan dipikir karena dipolakan akan.

membuat otak kita tidak melakukan dengan spontan dan.

merasa terpaksa dan tidak nyaman. Proses ini membe*;
kesempatan energi (QrJ mengalir melalui tubuh, energfi

tidak terbendung dan mengalir di seluruh tubuh dengan,

baik sehingga memberikan kekuatan dan rasa nyam#
Bila individu merasakan nyaman, maka setiap orang affi

ll
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cenderung melakukannya kembali' Sistem reward di otak, di

bagian Ventral Tegmental Area (WA) akan teraktivasi dan

individu cenderung untuk melakukan dan mengulanginya

lagi. Seakan-akan kecanduan, namun berkenaan dengan

sesuatu yang baik

Gerakan Tai Chi itu menyeluruh, seiatinya tak berpola,

tanpa paksaan, seturut gerak ideomotor manusia, seperti

gelombang alam, naik turun, ke depan dan belakang

memutar, pada anggota gerak atas (tangan) dan bawah

(tungkai-kaki). Gerakan tai Chi luga mengaktifkan daerah di

otak yang bertanggung lawab untuk ter,adinya gerakan di

seluruh anggota gerak dan tubuh dan membentuk pemetaan

di otak (homunkulus). Pemetaan ini tidak memerlukan

gerakan yang keras atau kuat, tetapi pengulangan meniadi

penting karena akan teriadi ialur saraf yang kuat terhubung

dan meniadi pemetaan yang kuat.

Gerakan Tai Chi yang pada awalnya dipelaiari dan

cliulang akan meniadi gerakan otomatis dan tidak disadari,

rneniadi gerakan ideomotor. Respons gerakan ideomotor

adalah konsep psikologi dan hipnosis, yang merupakan

representasi mental pada Serakan otot, proses bayangan

mental yang menggerakkan tubuh dan otot secara otomatis

tlan reflektif. Biasanya gerakan tersebut di luar tuntunan dan

kehendak kesadaran yang bersangkutan. Gerakan ideomotor

nrempunyai efek pelepasan dan penyembuhan.

Gerakan Tai Chi disertai irama pernapasan diafragma

.rlru pernapasan perut yang dalam dan dilakukan berulang.

l'('rnapasan diafragma teriadi bila kita menarik napas dan

nrt'nggerakkan diafragma (otot horizontal antara rongga

pr,rut dan rongga dada) ke bawah, sehingga tulang rusuk

;lutilra rongga dada dan rongga perut membesar, tetapi

rrrngga dada dan rongga perut tidak menggembung.



Pernapasan diafragma teriadi seperti pernapasan pada

bayi, memungkinkan pertukaran oksigen maksimal ke

peredaran darah dan efisien. Pernapasan perut teriadi
bila kita menarik napas dan menghirup udara dan rongga

perut menggelembun& sementara rongga dada tidak
menggembung. Kedua pernapasan ini baik untuk dilakukan.

Pernapasan ini melambatkan irama, menyebabkan sistem

saraf meniadi lebih rileks, sirkulasi dan oksigenasi meniadi

lebih baik, dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh
menurunkan tekanan darah serta meningkatkan rasa nyaman

dan tenang. Pernapasan ini digunakan pada individu yang

terserang kecemasan dan serangan panik. Bila dilakukan,
pernapasan ini akan cepat mereda dan tenang kembali. Tai Chi

dengan pernapasan perut dan diafragma akan menyebabkan

ketenangan menyeluruh dari fisik dan psikis.

Pikiran (Fungsi Kogritifl

Agak sulit memahami dan mulai belaiar Tai Chi menurut
pola pikirnanusia zaman sekarang. Manusia modern

lebih menghendaki sesuatu yang cepat dan instan, ielas
dan teoretis, egoistis dan individual. Manusia pandai leblh

menghendaki suatu teori yang didapat dengan logika; yang

mensyaratkan adanya konsep yang dipelaiari secara kognitif
terlebih dahulu, baru kemudian dicoba untuk dilakukan. Pada

latihan Tai Chi, yang diperlukan adalah 'lakukan saia' fust
do it) dan biarkan pengalaman itu mengalir dan berbicara

bersama falsafah yang membangunnya. Falsafah-falsafah

ini perlu dipahami, diresapi, dan dirasakan, baik sebelum

berlatih, saat berlatih, dan setelahnya.

Falsafah-falsafah yang dapat membangun perasaan

positif diresapi. l'alsafah ini perlu direnungkan dan dicarl

+
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makna dan arti dalam kehidupan' Beberapa falsafah yang

bermakna dalam memberi emosi positif seperti:

. Langit adalah ayah, dan bumi adalah ibu saya, makhluk

kecil seperti saya telah menemukan tempat yang nyaman

di antaranya. Seluruh isi alam semesta adalah bagian

alamiah dari saya. Semua orang adalah saudara laki dan

perempuan saya dan semua benda adalah sahabat saya'

. Kita hidup dari masa lalu yang tak terbatas menuiu masa

depan yang tak terbatas'

. Masa lalu sudah lewat, masa depan masih belum

kenyataan. Yang benar nyata adalah saat ini dan di sini

sebagai sesuatu yang indah dan suci untuk diialani'

. Ketika berkata-kata ingat perbuatan, ketika berbuat, ingat

akan kata-kata.

. Meski dekat dengan saya, bila tidak melaksanakan apa

yang diaiarkan, berarti iauh dari saya. Meski iauh dari

saya, tapi bila metaksanakan apa yang saya aiarkan,

berarti dekat dengan saya.

. Barangyangterlunakdidunia,yaituairdapatmengalahkan
barang terkeras bahkan yang tidak dapat retak sekalipun'

. Manusia tak dapat hidup dan maiu sendiri' Saya ada karena

kamu ada. Barang siapa mau tegak, harus menegakkan

orang Iain. Dengan memberi maka kita menerima'

. Alone but never lonely, in the crowd but doesn't feel noiry'

Sendirian tetapi tidak kesepian, di tengah keramaian

namun tidak merasa terusik.

. Ada sesuatu di dalam tidak berpikir (not thinking), tidak

berbuat (notdoing), diam mutlak tak bergerak (no oction),

tetapi kita merasa dan bila bergerak akan mengalir

melalui apa saia.

oa\ xEqujp N 73



Penggalian falsafah pada makna kehidupan, merangkai
pada makna dan arti kehidupan, akan membuat manusia
lebih diperkuat lagi karena ada keterhubungan dengan
alam dan kekuatan dari alam. Semua yang ada di alam
adalah berasal dari alam, sesuatu kekuatan yang kita semua
belum mengetahui, tetapi meyakini dan merasakannya.
Manusia tidak mampu dan tidak bisa mengaturnya. Dl
sini, akan terbentuk rasa kepasrahan {acceptonce). Di s*t
kita bergembira, tidak akan berlebihan dan di saat kita
mengalami kesedihan, tidak akan berlebihan pula, karena
semua kembali pada alam dan ada kekuatan di luar manusia
yang mengaturnya. Akan terbentuk keseimbangan antara
usaha dengan tekun dan keterbatasan manusia.
belajar otak secara kuantitatif, pada iarak dan ialur telah
dapat dipetakan, namun secara kualitatif, manusia perlu
dan berhak memilih. Pemilihan bebas ke arah yang baik
atau yang buruk ffree will). Di sinilah kualitas otak kita akan
dituniukkan dan diasah. Kemanfaatan otak dan kehidupan
kita untuk sesama, lingkungan dan alam akan tampak dan
teruii. Selain itu iuga akan menjadi kesadaran akan alam dan
kehidupan. Ini semua akan mengarah pada otak yang sehat
Dan berfalsafah adalah cara yang tepat untuk memelihan
otak yang sehat. Area otak yang diaktifkan untuk
luhur tertinggi adalah korteks prefrontal dorsolateral.
ditambah penghayatan akan adanya sang Pencipta,
meniadi lebih menghayati dan menyatu dengan agama yang
kita anut,

Latihan Tai Chi akan membawa kepada kondisi fokus
dan mindfulness. Keadaan mindfulness adalah kesadaran
yang dikehendaki, diterima, tidak judgementol, disadarl
fokus pada pikiran, sensasi, dan emosi diri yang teriadi
ini dari waktu ke waktu ber.ialan. Keadaan ini dapat
pada beberapa latihan lain seperti meditasi, hipnosis,





alamiah, melakukan yoga, aktivitas berdoa, dan lain-lain. Pada

keadaan ini teriadi I eft - shift , y aitu aktivitas otak lebih bergeser

pada korteks frontal kiri untuk melakukan pendekatan atau

mendekati sesuatu dan kembali kepada keadaan normal

{resilience). Deraiat perubahan ini proporsional dengan

perbaikan fungsi kekebalan tubuh. lndividu akan merasakan

stabil dan .iernih di dalam dirinya. Terladi perbaikan fungsi

cksekutif seperti konsentrasi dan perhatian, pengalihan
perhatian berkurang. luga mengurangi attentional blink,

waktu saatinformasibaru tidakterlihatkarenaperhatianyang
berlebihan pada stimulus'sebelumnya. Pada saat rnindfulness

akan terladi juga koneksi di korteks frontal kanan (untuk

konsentrasi), insula (emosi), temporalis dan parietalis kanan

(penglihatan dan pendengaran), peningkatan aktivitas di
hippokampus (memori) dan penurunan aktivitas di amigdala

(stres emosional), serta terradi integritas informasi sensoris

di korteks asosiasi daerah lnferior Parietal Lobus 0PL).

Rasa dan Perasaan

Tai Chi adalah meditasi dalam gerak. Ditemukan bukti
penelitian pada saat seseorang bermeditasi selama 40

menit per hari selama 6 bulan, maka mempunyai korteks
yang lebih tebal dibandingkan yang tidak pernah meditasi.

Korteks yang menebal berhubungan dengan angka

pcnurunan kognitif yang lebih lambat dan sebaliknya akan

nrengalami perbaikan memori, pengambilan keputusan
(lcngan cepat, tajam dan fokus. Latihan Tai Chi dan yoga

nleningkatkan relaksasi, menurunkan kecemasan dan

nreningkatkan aktivitas gelombang theta di otak. lndividu
yang rutin meditasi, menunlukkan aktivitas gelombang
gamma yang tinggi kadarnya, teriadi koordinasi yang tinggi

dari sel saraf disebut gomma synchrony. Aktivitas gelombang.,/

I



gamma memberi insight atau kesadaran, perasaan bahagia,
inteligen, perbaikan memori, self control y anrkuat, perasaan
compossionate, sehingga dapat berhenti dari teriebak pada
pola ruminasi berpikir, repetitif emosi negatif, serta perilaku
impulsif dan adiktif. Ruminasi berpikir sering meniebak
manusia dalam fokus pada kehendak diri dan egoisme saia.
Pengulangan yang demikian ini dapat membuat kejenuhan
(burn out). Seh ingga, perlu diupayakan terus h ingga mencapai
gelombang gamma.

Pada latihan mr'ndfulness akan terjadi proses yang sangat
penting yaitu proses belaiar dari perasaan, yang dapat
mencegah teriadinya emotional hijack alau omygdata hijack
menurut Daniel Goleman [1996). / mygdala hijock terdiridari
reaki emosi atau perasaan, respons yang tidak sesuai dan
menyesal kemudian, suatu keadaan saat manusia merespons
tidak sesuai karena berdasarkan faktor emosi dari faktor
kognitif Amigdala adalah pusat emosi, yang meregulasl
respons menyerang (rtght) arau melarikan diri (/rrglrf) dari
manusia saat menghadapi rangsangan kurang nyaman atau
mengancam. Bila manusia mempersepsi stimulus sebagai
mengancam, maka dapat teriadi amigdala mendominasi
respons korteks berpikir yang lebih tinggi dari manusia
(omygdala hrTack), sehingga melakukan respons impulsif
atau kekerasan, walau setelahnya dapat disesali. Dengan
mindfulness, seseorang menjadi fokus dan tenang walau
saat krisis. Selain itu, ia dapat mengembangkan kemampuan
memahami dan melihat orang lain, benda atau situasi sekitar
secara luas, jelas, cerdas, dan empatik.

Pengulangan dan Kesabaran

Latihan Tai Chi sebagai hal baru akan meningkatkan
neuroplastisitas otak, yaitu proses saat pengalaman manusia
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membantu mereorganisasi jalur saraf di otak. ladi saraf
terhubung sendiri sebagai akibat latihan. Karena berupa
niatan untuk latihan, mulai gerakan_pikiran (fokus dan
termasuk falsafahnya) dan sensoris serta perasaan, maka
daerah otak yang membawahi beberapa aspek di atas
akan terhubung seturut hukum Donald Hebb (1949) yaitu
neurons that fire together, wired together, artinya sarafyang
teraktivasi secara bersama akan terhubung bersama. Oalari
hal ini, khususnya saraf area korteks posterior singulat,
habenula, area motorik, area korteks prefrontal dan ,i*rtem
limbik

Latihan ini perlu diulang setiap hari. pengulangan
membuat penguatan sinaps dan membuat peritaki tatiilan
yangbaik. Terjadi pertumbuhan sinaps baru [sinaptogenesis),
yang dapat mencegah proses penuaan. TaiChi, sebagai tatitran
meditasi rutin dan regular, luga sebagai proses bela]ar segala
sesuatu yang baru, akan meningkatkan neuroplastisitas otah
karena pengalaman baru akan mereorganisasi ialur saraf di
otak dalam rangkaian banyak area otak yang teraktivasi.
Koneksi ini membantu menstabilkan 

"mori 
se-hingg, dap"t

mengatasi stresor dengan baik. pengulangan y"nt ryu'n"n
akan membuat perasaan sejahtera,

Proses neuroplastisitas dengan neurogenesis dan
sinaptogenesis membuat otak bertambah bes-ar dan pada
area tertentu menebal. Latihan Tai Chi 3 kali seminggu
selama 40 minggu memperbesar volume otak pada lafra
secara signifikan, di daerah gray matter di hippokampus
yang berhubungan dengan proses belajar dan ,"ngingrt.

Untuk mendapatkan hasil dari latihan Tai Chi, maupun
dalam hal lain dalam kehidupan, diperlukan kesabaran.
Di sini peran daerah otak korteks singulat anterior (ACC/
Anterior Cingulate CortexJ (Gambar 2). Bila otak ."n"ri.,

I^J Ca r*o6[s sGLA]r, Orrx o^! xsraupAl ?7



il
laporan yang berkonflik dari berbagai area otak' -it'tny' f
apakah terus berlatih Tai Chi atau tidak, maka Lott"* |
singulat anterior berperan untuk memutuskannYa' Aktivasi I
dari ACC meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan Bl
dan keberadaan reward, iuga menghambat marah dan rasa il
terusik. Karenanya ACC sebagai area untuk self-control 

{
dengan mengidentifikasi usaha dan berjuang terus' Area

otak yang lain ad alah dorsolateral prel'oni'l cimx(DLPFC)' il
melakukan kontrol dengan pertimbangan' HiduP adalah fl

llrJ;###J;T ffiT'::,::ff :f*:"fi:Il .:HT:[l il
menladi pengalaman yang melibatkan letrih banyak area

otak kita belaiar dan teraktivasi. 
I

Penutup il
Masih banyak cara meniaga kehidupan untuk sehat lahir I

batin, dan masih banyak macam seni olah kehidupan yang t
lain, misalnya mengatur pola makan, berolahraga rutin' il
pijat refleksi, berbagai cara meditasi, akupunktur, senam I
pu.n"p"rrn, mengikuti kegiatan agama, berdoa, pelatihan I
iEFr lspiritual-rm odonal Freedom Technique), melakukan 'f
konsultasi, psikoterapi, dan lain-lain. Namun Tai Chi berbeda' I
ia menawarkan keseimbangan mind-body, telah banyak I
diteliti dan bermanfaat. Tai Chi membangun kekuatan dari I
dalam, kekuatan yang seturut pembelaiaran otak, meran8kai I
pada saat yang bersamaan, aspek motivasi atau niat -
gerakan - pikiran (fokus dan berfalsafah) - sensasi atau 'N
rasa dan perasaan meniadi suatu ialur pemetaan di otak I
yang pada akhirnya menyatu dalam kesadaran, dan bila ini il
diulang terus-menerus, akan dengan sendirinya tercermin
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Tidak seperti olahraga lain yang lebih melatih hanya

fisik, maka Tai chi adalah latihan fisik dan mental, dengan

cara dan gaya pengaiarannya yang khusus, sarat falsafah'

bermanfaat meretensi informasi, fokus, dan mindfulness'

lebih cepat mengambil keputusan dan tidak impulsif, lebih

tenang, iernih, rileks, dan memperbaiki keterampilan

kognitif. Masih perlu diteliti berbagai jenis olahraga lokal

lain yang bermanfaat sama seperti Tai Chi agar memperkaya

usaha manusia mendapatkan keseiahteraan fisik dan mental.

"Belaiar adalah suatu proses, bukan sesuatu yang instan'

sehingga memerlukan waktu dan kesabaran' Yang instan

hanya masakan cePat saii." *
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