
LOKAKARYA INTERAKTIF

Rahasia Berjalan Alami
Berjalan adalah sesuatu yang umum dan bagian dari hidup kita sehari-hari.  
Tetapi, banyak orang tidak melakukannya dengan benar. Berjalan bukanlah 
sekedar untuk gaya saja. Cara berjalan yang salah membuat bentuk tubuh 
khususnya kaki kurang bagus, menimbulkan berbagai masalah pada kaki, 
lutut, pinggul, punggung, bahkan kesehatan secara umum. Setiap langkah 
seharusnya melakukan pembenaran otot-otot /  bentuk / proporsi tubuh, 
tulang belakang, menjernihkan emosi dan pikiran, menenangkan hati, dsb. 
Inilah yang akan dibahas dan dilatih dalam lokakarya Rahasia Berjalan Alami.

Berjalan Dengan Benar 
Orang-orang yang tidak tahu beranggapan bahwa makan 
hanyalah sekedar mengenyangkan perut saja. Tetapi, bagi 
yang tahu tubuh kita membutuhkan nutrisi yang benar dari 
makanan yang kita makan. Meyerupai makan, banyak orang 
beranggapan bahwa berjalan sekedar untuk menggerakkan 
tubuh mencapai tujuan. Padahal setiap langkah harusnya 
membenarkan meridian, otot, sendi, tulang belakang dan 
sebagainya. Dalam lokakarya Rahasia Berjalan Alami, rahasia-
rahasia penting ini akan dibuka dan anda akan langsung 
berlajar praktek bagaimana berjalan yang seharusnya yang 
bermanfaat untuk tubuh, pikiran, hati dan sebagainya.

Mengapa Berjalan Alami Sangat Efektif
Menurut refleksologi kaki, banyak organ tubuh penting 
meridiannya berujung di telapak kaki, yang apabila 
dirangsang dapat membuat kemampuan alami organ untuk 
meyembuhkan diri sendiri berfungsi kembali. Mengapa 
meridian yang berada di kaki masih harus dirangsang 
walaupun kaki digerakkan setiap harinya?

Manfaat Menurut Para Ahli... Apa Yang Tidak Diketahui Oleh Umum
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•	 Berjalan dengan baik dan 
benar selama 45 menit/hari 
dapat mengurangi risiko 
kanker payudara 

•	 Memperkuat tulang dan  
sendi-sendi 

•	 Memperbaiki sensitivitas  
insulin dan tingkat lipid  
darah lebih baik daripada  

berolahraga intensitas tinggi 

•	 Mengurangi stress, depresi dan 
meningkatkan kwalitas tidur. 

•	 Mengurangi kemungkinan  
terkena serangan jantung



KITA BERJALAN SETIAP HARI 
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Mujizat Indah!
Saya dr. Nurlaita, usia 65 tahun dari Surabaya. Saya pernah dioperasi pengangkatan 
payudara pada tahun 1994 dan 2006. Karena kanker sudah menular ke kelenjar ketiak, 
bagian yang diambil cukup besar sehingga dada kanan tertarik ke dalam dan melengkung.  

Setelah 3 minggu berlatih ternyata otot dada sebelah kanan yang mengecil menjadi normal lagi 
sehingga seimbang dengan dada kiri.  Alhamdulilah, sesuatu yang tidak bisa diterangkan secara 
medis terjadi!  Mujizat lain adalah lutut kanan saya yang kurang berfungsi akibat trauma waktu kecil 
normal lagi, sehingga untuk berjalan sudah tidak ada keluhan lagi.

- dr. Nurlaita, Surabaya.

Saya Gunadi, 49 tahun, sudah bertahun-tahun memiliki masalah pada lutut. Dua tahun  
terakhir, lutut sakit saat menaiki tangga, belakangan jalanpun terasa sakit. Berobat berapa 
bulan tidak ada perubahan. Dokter di R.S. tulang Halmahera, mengatakan harus dioperasi. 

Setelah 6 minggu berlatih RBA, sakit lutut hilang total, naik tangga pun tidak terasa sakit sama 
sekali!  Otot-otot perut dan dada menjadi padat, lingkaran perut berkurang 4cm, sehari-hari lebih 
segar dan berenergi tanpa melalukan olahraga tambahan/diet khusus.

- Gunadi, (Bandung, Indonesia)

Menghindari Operasi Lutut

 ✓

Manfaat Umum... 
(Hasil setelah latihan selama satu minggu)

Sakit di leher dan tengkuk langsung hilang 

Pencernaan membaik dan metabolism lebih 
stabil 
 
Sakit lutut hilang dan membaik 

Punggung yang bungkuk menjadi lebih 
tegap 

Tubuh lebih proporsional

Pembengkakan di telapak kaki dari artritis 
langsung hilang

 ✓

 ✓
 ✓

 ✓
 ✓
 ✓
 ✓

Penggunaan suntikan insulin langsung berkurang dan 
gula darah menjadi lebih stabil 

Payudara lebih kencang dan berbentuk 

Berat badan berkurang 

Tulang punggung membaik dan karena itu badan 
bertambah tinggi 

Tidurnya lebih nyenyak 
 
Pikiran lebih ringan dan hati lebih lepas dan bahagia

 ✓

 ✓
 ✓

 ✓

 ✓

 ✓

“Kita berjalan setiap hari…Setelah kita berjalan dengan benar,
kita tidak membutuhkan waktu khusus untuk memperoleh manfaatnya

Jadikan setiap langkah dalam hidup anda sarana untuk memperbaiki kesehatan 
pikiran, emosi dan hati anda ”

- Irmansyah Effendi M.Sc.


