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PEMBUKA

Manusia modern sangat berbeda dengan nenek moyang yang hidup 

berabad lalu. Kira-kira, beginilah bedanya: 
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Perbedaan pola kehidupan yang sangat dramastis ini memberikan 

dampak yang signifikan terhadap kesehatan manusia secara 

keseluruhan, baik fisik maupun psikis. Manusia modern tak lagi hidup 

berdasarkan kodratnya. Tubuh manusia ditakdirkan untuk lebih banyak 

bergerak daripada diam, tubuh juga ditakdirkan untuk terus 

memperbaiki diri (hingga di tingkat seluler) menggunakan nutrisi dan 

zat-zat kimiawi yang didapat dari living food (semua jenis makhluk 

yang hidup diatas tanah). Tubuh manusia tidak dirancang untuk 

memproses bahan-bahan kimia sintetis yang saat ini kita dapatkan dari 

berbagai tempat (makanan, minuman, produk perawatan diri, 

kosmetik, produk rumah tangga dan lingkungan). 

Penumpukan zat-zat kimia sintetis di dalam tubuh menimbulkan sistem 

imun (tentara) tubuh bereaksi, berujung pada munculnya berbagai 

penyakit kronis (penyakit autoimun, kanker, dll). Industrialisasi 

makanan juga menyebabkan manusia cenderung lebih banyak 

mengkonsumsi makanan tinggi kalori dan rendah nutrisi. Makanan 

tinggi kalori tidak membuat kita kenyang setelah makan, sehingga 

mendorong kita untuk makan dan makan lagi (lebih mudah lapar). Hal 

inilah yang menyebabkan kejadian diabetes mellitus, penyakit jantung, 

hipertensi, dll semakin meningkat.  

Meningkatnya Penyakit Kronis Mengalahkan Penyakit Infeksi 

Indonesia mengalami transisi epidemiologi dimana beban penyakit 

(disease burden) terbesar yang dipikul bangsa ini berpindah dari 

penyakit menular atau infeksi (communicable disease) dan kematian 

bayi baru lahir (infant mortality) menjadi lebih ke arah beban penyakit 

tidak menular atau kronis (non communicable disease). Estimasi WHO 

menyebutkan, tingkat angka kematian akibat penyakit kronis 

mengalami peningkatan dari 50,7% di tahun 2004 menjadi 71% di 

tahun 2014 (Who, 2014). 
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Prevalensi penyakit kronis tertinggi di Indonesia dipegang oleh 

penyakit pembuluh darah dan jantung, kanker, penyakit kronis saluran 

nafas dan diabetes. Diabetes mendapat perhatian khusus dimana 

pada tahun 2030 diperkirakan jumlah penderita penyakit ini akan 

mencapai hampir dua kali lipat dari tahun 2013, yakni dari 7,6 juta 

jiwa menjadi 11,8 juta jiwa, artinya ada pertambahan jumlah penderita 

diabetes sebesar 6% setiap tahunnya. Prosentase ini jauh melebihi 

tingkat pertumbuhan populasi penduduk Indonesia setiap tahunnya 

(Blueprint For Change Program, 2013). 

Indonesia termasuk negara yang mengalami shifting cukup progresif 

di bidang disease burden, yakni sebesar 22% dibandingkan negara 

lain seperti Cina yang hanya 6%. Jika tidak dilakukan manajemen 

yang tepat, Indonesia diperkirakan akan mengalami hambatan 

pertumbuhan (kerugian) ekonomi sebesar 4,4 triliun dolar dalam 

kurun waktu 17 tahun, sejak 2012 hingga 2030 (World Economic 

Forum Report, 2015). 

Penyakit kronis seperti diabetes, penyakit jantung, stroke, hipertensi 

semakin sering dialami masyarakat, saking seringnya hingga kita 

tidak bisa lagi membayangkan hidup tanpa penyakit kronis. 

Faktanya, penyakit kronis memang sangat UMUM terjadi, tetapi hal 

yang umum bukan berarti NORMAL. 

 “UMUM bukan berarti NORMAL.”
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Kembali pada perbedaan kehidupan nenek moyang kita terdahulu 

dengan kehidupan modern dimana penyakit kronis bukan merupakan 

hal yang UMUM terjadi di kehidupan terdahulu. 

Mengapa demikian? 

Ketidaksesuaian 

Ada ketidaksesuaian antara kemampuan tubuh manusia untuk 

beradaptasi, dengan perkembangan lingkungan yang terlalu cepat. 

Penelitian menunjukkan bahwa manusia modern mewarisi gen 

pembawa faktor resiko terhadap penyakit kronis seperti diabetes, 

penyakit jantung-pembuluh darah, penyakit kulit, depresi dan penyakit 

autoimun. Manusia modern juga terbukti memiliki fisik yang lebih 

lemah dan volume otak yang lebih kecil dari nenek moyangnya.   

Selama 66.000 generasi (dua juta tahun) sebelum mulainya masa 

bercocok tanam, manusia hanya mengonsumsi daging, ikan, sayur- 

mayur, buah-buahan, kacang-kacangan, biji-bijian dan beberapa jenis 

umbi-umbian (tak ada highly processed food atau makan-minum-an 

instan). Manusia cenderung aktif secara fisik di dalam kesehariannya 

(tak terlalu sering duduk), pola tidurnya mengikuti siklus siang dan 

malam (tak ada kerja sift malam atau begadang) dan pola kehidupan 

sosialnya terkait sangat erat dengan alam. 

Saat ini, mayoritas makanan yang dimakan manusia adalah makanan 

instan (processed foods) seperti kue, roti serta makan-minum-an 

kemasan yang sebagian besar komponennya adalah karbohidrat 

refinasi (tepung) serta gula, cenderung rendah nutrisi. Sebagian besar 

aktivitas manusia modern sangat erat dengan ‘duduk lama’. Di kantor 

saat bekerja kita ‘duduk lama’, di waktu luang kita juga ‘duduk lama’ 

(menonton televisi atau di depan komputer untuk main game atau 

browsing). 
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Manusia modern juga lebih banyak beraktivitas di malam hari, tidur 

malam kurang dari 6 jam setiap harinya. Penelitian menunjukkan 

manusia dewasa membutuhkan 7-8 jam setiap malam untuk tidur 

agar tubuh mampu berfungsi optimal, kurang atau lebih dari range 

tersebut ternyata dapat meningkatkan resiko kematian.  

Melihat sejarah dan kenyataan, dapat disimpulkan bahwa cara terbaik 

untuk memiliki tubuh sehat yang penuh semangat adalah dengan 

kembali mengikuti pola makan dan gaya hidup yang paling cocok 

dengan kondisi biologis tubuh manusia, sesuai kodratnya. 

E-book ini akan membahas langkah-langkahnya satu demi satu, 

sehingga lebih mudah bagi kita semua untuk menerapkannya. Secara 

garis besar, ada 13 langkah yang bisa kita lakukan untuk 

memperbaiki kesehatan kita, yakni: 

1. Terapkan POLA MAKAN Sehat   

2. Perhatikan MINUM 

3. Perbaiki PENCERNAAN (USUS) 

4. PUASA! 

5. Dukung Sistem DETOKSIFIKASI Alami 

6. Terus BERGERAK! 

7. MEMBUMI 

8. TIDUR dengan Benar   

9. Kendalikan STRESS 

10. Minimalisir Paparan MEDAN ELEKTROMAGNET 

11. Minimalisir Paparan BAHAN KIMIA 

12. Pakai ESSENTIAL OIL 

6
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Perhatikan, dari ke-13 langkah diatas tidak ada satupun yang 

menyebut: pergi ke dokter jika sakit dan minum obat sesuai aturan. 

Mengapa demikian? 

Tentunya jika memang sangat diperlukan (pada kondisi akut dan 

emergency), anda bisa pergi ke dokter konvensional dan minum obat 

atau mengikuti anjuran dokter. Namun saya tidak menyarankan hal ini 

dilakukan sebagai langkah pertama penanggulangan keluhan non 

emergency atau pada penyakit kronis. 

"Obat bukanlah jalan keluar terbaik untuk 
penyakit kronis." 
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LANGKAH 1 

Terapkan POLA MAKAN Sehat 

Kemudian yang ketiga adalah minyak sayur dan margarin. Minyak 

sayur dan margarin merupakan hasil olahan dari beberapa jenis 

tumbuhan (kelapa sawit, kedelai, jagung, biji bunga matahari, biji 

safflower dan rapeseed/canola). Dalam proses pembuatannya, biji- 

bijian tersebut harus dicampur dengan bahan-bahan kimia tertentu 

termasuk pelarut (solvent) berbahan dasar minyak bumi (minyak bumi 

tidak seharusnya dikonsumsi manusia), supaya mampu mengekstraksi 

kandungan minyaknya. Minyak hasil ekstraksi ini masih keruh sehingga 

harus melalui proses penjernihan dengan bahan pemutih. Kemudian, 

karena melalui proses penambahan bahan kimia yang berlipat, hasil 

akhirnya minyak memilki bau yang tajam sehingga, harus dihilangkan 

lagi dengan bahan kimia lain supaya bisa dikonsumsi. 

Ketiga produk olahan ini, gula putih, tepung dan minyak/margarin ada 

di hampir semua produk pangan mulai dari roti, kue kering, gorengan 

dan camilan. Jadi, hampir semua produk pangan yang bisa kita 

temukan di toko, berbahaya bagi kesehatan kita. Belum lagi, makan- 

minum-an kemasan tersebut masih dicampur dengan zat-zat kimia 

tambahan seperti bahan pengawet, pengemulsi dan penambah cita 

rasa makanan.  

Bisa dibayangkan berapa banyak jumlah bahan kimia yang masuk ke 

dalam tubuh kita hanya dari satu jenis makanan kemasan saja. Anda 

bisa meihat perbedaan proses pembuatan butter (alami) dan proses 

produksi minyak canola (olahan) disini: video proses produksi          

dan                       . 

Produk Olahan Rendah Nutrisi 

Karena proses produksinya yang panjang, nutrisi dari bahan dasar 

alaminya telah hilang sehingga sebagian besar kandungannya 

hanyalah karbohidrat refinasi. Secara biologis, asupan kalori yang 

berlebihan ke dalam tubuh membuat kita cenderung makan terlalu 

banyak (over eating). Makanan tinggi karbo rendah serat ini tidak 

membuat kita cepat merasa kenyang sehingga kita tak tahu kapan 

harus berhenti makan. 

butter

minyak canola
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LANGKAH 1 

Terapkan POLA MAKAN Sehat 

Eat Real Food 

Makanlah ‘makanan beneran’, Jauhi Produk Olahan Industri. 

Mayoritas makan-minum-an yang dikonsumsi manusia saat ini adalah 

produk olahan, bukan lagi dalam bentuk alaminya. Produk olahan 

artinya sudah melalui berbagai proses produksi sesuai keinginan 

produsen, tentunya demi memperbesar keuntungan. 

Tiga Makanan Industri yang Berbahaya: Tepung, Gula Pasir (putih) 
dan Minyak Sayur/Goreng (serta margarin) 

Kita tahu gandum merupakan bahan dasar dari tepung terigu. Gandum 

yang memiliki bentuk alami bijian coklat kasar berkulit ari (sama sekali 

tak menarik dan tak enak dimakan) kemudian diproses sedemikian 

rupa hingga berbentuk serbuk tepung halus berwarna putih. Dalam

prosesnya, gandum dihilangkan kulit arinya, diproses hingga menjadi 

tepung yang sangat halus dan diberi pemutih (bleaching agents) agar 

lebih menarik. Gandum memiliki kandungan protein bernama gluten. 

Gluten inilah yang mampu membuat adonan tepung gandum terikat 

satu dan lainnya lalu mengembang jika diolah. Untuk memaksimalkan 

fungsi gluten dalam terigu buatannya, produsen kemudian 

mencampurkan gluten tambahan ke dalam produknya, jadilah ‘terigu 

protein tinggi’. Lagi-lagi, semua demi meraih keuntungan yang besar. 

Lalu kita lihat gula. Gula merupakan produk olahan dari sari pohon 

tebu. Dalam prosesnya, sari pohon tebu yang berupa cairan lalu 

disaring dan dimurnikan (dibersihkan dengan mencampurkan bahan- 

bahan kimia seperti kalsium hidroksida atau asam fosforik) kemudian 

dikristalkan. 
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LANGKAH 1 

Terapkan POLA MAKAN Sehat 

Berbeda dengan konsumsi real food, jika kita mengonsumsi sayur 

mayur, buah-buahan, daging, telur, bebijian dan kacang-kacangan 

dalam bentuk aslinya, kita akan lebih mudah merasa kenyang karena 

kandungan seratnya yang tinggi, sehingga kita tidak cenderung makan 

real food berlebihan, kan? 

Saya yakin kita semua pernah mengalami skenario menghabiskan 

sekantong besar camilan (klethikan dalam bahasa jawa) atau snack 

sembari menonton TV atau film tanpa merasa kenyang sesudahnya, 

bahkan masih pergi ke restoran atau dapur untuk makan setelah film 

usai. Benar begitu? 

Produk Olahan Menimbulkan Inflamasi (peradangan) 

Konsumsi produk olahan yang banyak mengandung bahan-bahan 

kimia, ketika masuk ke dalam tubuh akan merangsang proses 

peradangan (inflamasi), karena zat-zat asing tersebut tak seharusnya 

ada di dalam tubuh, sehingga tubuh akan bereaksi melawan dengan 

memunculkan reaksi inflamasi. 

Reaksi Inflamasi adalah akar penyebab dari segala bentuk penyakit 

kronis modern mulai dari jerawat atau penyakit kulit lain, diabetes, 

penyakit jantung dan pembuluh darah, penyakit autoimun, kanker 

hingga penyakit jiwa. 

Tubuh Perlu Nutrisi Makro dan Mikro 

Terdapat dua jenis nutrisi yang dibutuhkan tubuh, yakni zat gizi makro 

(nutrisi yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah besar) dan zat gizi mikro 

(nutrisi yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah kecil, namun jika 

kekurangan, fungsi tubuh dapat terganggu). 

Zat gizi makro adalah karbohidrat, protein dan lemak. Sedangkan zat 

gizi mikro adalah vitamin, mineral, antioksidan dan komponen lainnya. 

Tubuh manusia perlu lebih dari 40 jenis zat gizi mikro setiap harinya 

untuk dapat berfungsi optimal.  
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LANGKAH 1 

Terapkan POLA MAKAN Sehat 

Anda lihat di dalam tabel, zat gizi mikro dari daging organ atau jeroan 

justru lebih mudah diserap dibanding sayur dan buah. Contoh konkrit 

adalah zinc dan zat besi (Fe) di dalam daging justru lebih mudah 

diserap oleh tubuh dibandingkan dengan zinc atau Fe yang terkandung 

di dalam sayuran dan kacang-kacangan. Kemudian, makanan yang 

paling rendah bioavailabilitasnya adalah produk olahan. 

Lalu, mungkin anda bertanya, “Bukankah seharusnya kita menghindari 

makan jeroan dan daging karena bisa meningkatkan kolesterol dan 

menyumbat pembuluh darah?” 

Klaim yang mengatakan bahwa saturated fat (lemak jenuh, yang 

banyak terkandung dalam daging dan jeroan) adalah suatu paradigma 

lama yang didasarkan pada sebuah penelitian terdahulu di tahun 

1970an. Penelitian terbaru yang dimuat di jurnal Annals of Internal 

Medicine tahun 2014 menunjukkan bahwa lemak jenuh sama sekali 

tidak berhubungan dengan peningkatan resiko penyakit jantung dan 

stroke.    7
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LANGKAH 1 

Terapkan POLA MAKAN Sehat 

Pilih Lemak yang Sehat 

Dua jenis lemak yang menjadi kambing hitam penyakit jantung dan 

stroke selama ini adalah lemak jenuh dan lemak trans (saturated fat 

dan trans fat). Berbeda dengan lemak jenuh yang telah terbukti tak 

menyebabkan peningkatan resiko penyakit jantung dan stroke, lemak 

trans sejak dulu hingga sekarang masih menjadi musuh manusia. 

Semakin banyak penelitian menunjukkan bahwa konsumsi makanan 

tinggi lemak trans meningkatkan resiko penyakit jantung dan stroke. 

Makanan apa saja yang banyak mengandung lemak jahat ini? 

Makanan dan minuman olahan dan cepat saji: minyak goreng dan 

margarin, gorengan, makanan-minuman kemasan, produk tepung dan 

fast foods (ayam goreng, kentang goreng dan burger). 

Pilih Sumber Karbohidrat yang Mudah Dicerna 

Jika anda perhatikan, bebijian utuh (ex: gandum utuh), legumes dan 

kacang masuk dalam golongan tumbuhan dengan bioavailabilitas 

sedang, mengapa? Sebagian besar biji-bijian ini memang kaya nutrisi, 

namun nutrisinya mayoritas terdapat pada kulit ari dan terikat dengan 

zat bernama asam fitat (phytic acid). Asam fitat jika ikut dikonsumsi, 

akan memiliki efek anti nutrisi dimana zat ini dapat mencegah mineral 

diabsorbsi di dalam usus. Biji dan kacang-kacangan harus melalui 

beberapa proses persiapan supaya saat dikonsumsi kadar zat anti 

nutrisinya berkurang. Proses persiapan ini meliputi merendamnya 

dalam larutan asam selama 8-24 jam, memanggang atau 

menumbuhkan kecambahnya terlebih dulu. 

Untuk mendapatkan nutrisi yang maksimal dan karbohidrat yang 

cukup, usahakan lebih banyak mengkonsumsi sumber karbohidrat 

berupa umbi-umbian. Umbi-umbian merupakan sumber karbohidrat 

yang kaya serat dan rendah zat-zat anti nutrisi, sehingga sangat baik 

untuk dijadikan sumber karbohidrat utama pengganti nasi. 
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LANGKAH 1 

Terapkan POLA MAKAN Sehat 

Pilih Hewan Liar atau Bebas 

Hewan liar atau yang dipelihara tanpa kandang memiliki kandungan 

nutrisi jauh lebih banyak dibanding hewan yang dipelihara di dalam 

kandang. Hal ini disebabkan hewan liar memiliki tingkat stress jauh 

lebih rendah dan jenis makanan yang dimakan jauh lebih bervariasi, 

sesuai kodrat alamnya. Selain itu, hewan yang dipelihara di dalam 

kandang cenderung menerima perlakuan berbeda seperti, diberikan 

antibiotik di dalam makanannya untuk mencegah terjangkitnya penyakit 

karena lingkungan tempat tinggal yang penuh sesak. Prinsip ini 

sebaiknya diterapkan pada semua jenis daging dan produk hewan 

yang sering dikonsumsi manusia, seperti: daging sapi, babi, ayam, 

ikan, telur, susu, keju dan butter.

Belanja di Pasar atau Langsung dari Petani (Go Local) 

Produk alam yang paling bernutrisi adalah produk yang segar. 

Kandungan nutrisi akan berangsur menurun seiring waktu. Parameter 

ini jelas akan membedakan produk alam (utamanya sayur dan buah)

yang dijual di supermarket dan di pasar. Sayur mayur yang dijual di 

supermarket biasanya sudah tak terlalu segar karena telah melalui 

perjalanan yang panjang dan jauh sejak dipanen hingga ada di rak-rak 

supermarket. Berbeda dengan supermarket, produk alam di pasar 

tradisional biasanya dijual langsung oleh petani atau dibeli langsung 

dari petani oleh pedagang pasar, sehingga jauh lebih segar. 

Food is Information 

Makanan selama ini dianggap sebagai objek, sesuatu yang dibutuhkan 

makhluk hidup hanya untuk bertahan hidup. Namun, beberapa 

penelitian mutakhir baru-baru ini menepis dogma tersebut. 

Makanan merupakan suatu informasi, informasi yang dapat 

mempengaruhi akan seperti apa kondisi seseorang beberapa tahun 

kedepan. Suatu bidang ilmu baru menemukan bahwa, gen di dalam 

makanan mampu memberi pengaruh yang kuat terhadap berkembang 

atau tidaknya suatu gen pembawa resiko penyakit tertentu. Bidang ilmu 

ini disebut dengan epigenetik.  8
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LANGKAH 1 

Terapkan POLA MAKAN Sehat 

Dengan fakta ini, dapat disimpulkan bahwa apapun yang masuk ke 

dalam tubuh kita akan memberi dampak terhadap bagaimana tubuh 

menjalankan fungsinya, sehingga keputusan kita dalam hal pemilihan 

makanan menjadi sangat penting. 

Ringkasan Langkah 1: 

• Eat Real Food: Pilih makanan yang bioavailable dan organik 

• Hindari tepung, gula pasir (putih), minyak goring/sayur, margarin dan  

  produk olahannya. 

• Pilih lemak yang sehat 

• Pilih sumber karbohidrat yang mudah dicerna 

• Pilih produk hewan liar/bebas 

• Beli langsung dari petani lokal  
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LANGKAH 2 

Perhatikan MINUM (tingkat hidrasi) 

Air adalah bagian terbesar tubuh manusia. Tergantung usia, 50-85% 

tubuh manusia terdiri dari air. Seseorang bisa tidak makan beberapa 

hari, namun tak bisa bertahan hidup selama itu tanpa minum. Jika 

makanan berfungsi sebagai ‘muatan informasi’, maka air berfungsi 

sebagai ‘pembawa informasi’. Peran air sangat penting, namun 

kebanyakan dari kita meremehkannya. Untuk memperbaiki kualitas 

hidrasi tubuh, beberapa langkah berikut sebaiknya dilakukan: 

Hanya Mengkonsumsi Air Murni (Purified Water) 

Mayoritas air yang mengaliri sungai kita telah tercemar berbagai zat 

berbahaya mulai dari detergen, klorin, bahan kimia berbahaya seperti 

pestisida, logam berat hingga metabolit (sisa) obat-obatan. Tak lagi 

aman bagi kita untuk mengkonsumsi rebusan air yang langsung berasal 

dari air tanah (keran, sumur, sungai, PDAM). Untuk menunjang 

kesehatan, air yang kita konsumsi haruslah bebas dari toksin, karena 

apalah gunanya mengkonsumsi produk pangan terbaik jika kita masih 

saja mengkonsumsi air dengan kualitas buruk. 

Galon Bukan Pilihan Terbaik 

Air kemasan botol atau galon yang beredar di pasaran jenisnya 

bermacam-macam, beberapa diantaranya sebenarnya merupakan air 

murni yang cukup baik kualitasnya, namun jika kita membelinya dalam 

kemasan plastik (botol/galon) maka kualitasnya berubah jadi buruk 

karena tercemar plastik. 
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LANGKAH 1 

Terapkan POLA MAKAN Sehat 

Bahaya Plastik Lebih Buruk dari Apa yang Kita Pikirkan 

Plastik, dapat mengganggu sistem hormonal manusia, sehingga sangat 

buruk bagi kesehatan. Plastik telah terbukti mampu memicu kanker, 

kerusakan hati, gangguan tumbuh kembang, kelainan sistem imun 

pada monyet dan tikus. Sebagai contoh, IARC (International Agency for 

Research on Cancer) juga telah menyatakan PFOA (salah satu bahan 

plastik dalam pembuatan Teflon) masuk dalam golongan zat ‘possibly 

carcinogenic to human’ (Grup 2B).  

Tanpa kita sadari, konsumsi makanan dan minuman dalam kemasan 

plastik atau minum air mineral tercemar plastik selama bertahun-tahun 

telah menumpuk cukup banyak racun plastik dalam tubuh kita hingga 

kadar tertentu yang sanggup mengganggu sistem kerja hormon dan 

fungsi tubuh lain. 

Gunakan Pemurni Air (Water Purifier), Bukan Galon 

Memakai pemurni air berbahan non plastik merupakan pilihan terbaik. 

Pemurni air sebaiknya memenuhi syarat berikut: 

- Berbahan non plastik 

- Dapat menyingkirkan sebagian besar kontaminan (mikroorganisme 

patogen, toksin (detergen, fluoride, pestisida, klorin, metabolit obat- 

obatan), komponen plastik mikro (micro plastic) dan logam berat) 

- Memiliki umur panjang 

- Harga terjangkau 

Tak banyak (hampir tak ada) produk yang beredar di pasaran 

Indonesia, yang memenuhi syarat seperti diatas. Ada beberapa produk 

yang saya rekomendasikan untuk dipakai karena saya sendiri telah 

merasakan manfaatnya selama beberapa tahun ke belakang. Pastikan 

anda mendaftar online complementary course saya yang akan rilis 

segera, melengkapi hadirnya ebook ini. 
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Takaran Asupan Cairan Perhari 

Minumlah air murni minimal sebanyak ½ berat tubuh anda dalam 

satuan ons (satuan cairan) yang dikonversikan ke milliliter. Sebagai 

contoh: 

Untuk BB 50 kg, kebutuhan cairan per hari: 

50 : 2 = 25 kg -> 25 ons (satuan cairan) = 739 ml   

    

Sebagai variasi rasa, anda bisa membuat infused water seperti artikel 

yang saya tulis di blog. Selain air murni, anda juga bisa mengkonsumsi 

air kelapa muda. 

Usahakan untuk tak terlalu banyak minum saat makan. Minum air 30 

menit sebelum makan atau 90 menit sesudahnya. Lambung kita sudah 

susah payah menghasilkan asam lambung, asam lambung sangat 

penting untuk mencerna makanan, jika kita terlalu banyak minum saat 

makan, asam lambung akan terdilusi sehingga pencernaan kurang 

maksimal, hal ini menyebabkan nutrisi di dalam makanan tak bisa 

diserap oleh tubuh. 

Perhatikan warna urin anda, jika berwarna kuning pekat artinya asupan 

cairan anda kurang, kembali evaluasi jumlah cairan yang telah masuk 

sesuai berat badan anda. 

Ringkasan Langkah 2: 
• Konsumsi HANYA air yang telah dimurnikan, bukan air galon. 

• Gunakan pemurni air berkualitas. 

• Konsumsi air minimal ½ BB tubuh dalam ons (dikonversikan ke        

 milliliter) perhari. 

• Minum air 30 menit sebelum atau 90 menit sesudah makan, 

minimalisir minum saat makan. 

• Warna urin pekat = kurang asupan cairan. 

9 10 11
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LANGKAH 3 

Perbaiki PENCERNAAN (Usus) 

“All disease begins in the gut” 

(semua penyakit berawal dari usus) 

Kalimat tersebut diucapkan oleh Hippocrates, bapak kedokteran dunia, 

lebih dari 2000 tahun yang lalu. Selama dua dekade terakhir, para 

peneliti akhirnya menemukan bahwa ucapan Hippocrates memang benar 

adanya. Terungkap bahwa kesehatan usus merupakan suatu hal yang 

sangat penting pengaruhnya terhadap kondisi tubuh secara umum. Usus 

yang tak sehat berpengaruh terhadap munculnya berbagai manifestasi 

penyakit termasuk obesitas, diabetes, radang sendi, autisme, depresi- 

kecemasan, dan masih banyak lagi. 

Terdapat dua parameter untuk menilai kesehatan usus, yakni: 

1. Jumlah dan jenis koloni flora (mikroorganisme) normal usus. 

2. Kondisi dinding usus (gut barrier). 
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Terapkan POLA MAKAN Sehat 

1. Jumlah dan jenis koloni flora normal usus. 

Usus manusia adalah rumah bagi kurang lebih 100 triliun 

mikroorganisme berbagai jenis (bakteri, virus, jamur). Jika jumlah dan 

jenisnya tidak seimbang (salah satu mendominasi), manifestasi 

penyakit dapat muncul. Beberapa penyakit yang telah terbukti 

berhubungan dengan ketidakseimbangan flora normal usus adalah 

autisme, depresi-kecemasan, autoimun, penyakit radang usus dan 

bahkan diabetes tipe I. 

Sangat disayangkan, terdapat beberapa faktor dalam kehidupan 

modern yang berkontribusi pada ketidakseimbangan flora normal usus, 

yakni: 

• Penggunaan antibiotik, antasida, steroid, KB hormonal, anti nyeri dll. 

• Konsumsi karbohidrat refinasi, gula dan processed foods. 

• Kurangnya konsumsi serat. 

• Masuknya toksin makanan dan lingkungan ke dalam tubuh 

• Infeksi dan stress kronis. 

Antibiotik merupakan salah satu jenis obat yang menurut penelitian 

baru-baru ini mampu merusak keseimbangan ekosistem di usus. 

Penggunaan antibiotik terbukti mengurangi koloni mikroorganisme non 

patogen dan meningkatkan kelompok patogen seperti Clostridium 

Deficile. Konsumsi probiotik sebelum, selama dan sesudah pemberian 

antibiotik terbukti mampu mengurangi efek negatif antibiotik terhadap 

flora normal usus.  

Jumlah dan keberagaman mikrobiota usus ditentukan mulai sejak 

sebelum konsepsi, tergantung dari bagaimana kondisi mikrobiota usus 

ibu sebelum hamil, asupan nutrisi dan pengaruh lain saat hamil serta 

proses kelahirannya sendiri (normal atau sesar).  

12 13 14 15
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2. Kondisi dinding usus 

Pada kondisi normal, sistem pencernaan kita mulai dari kerongkongan, 

lambung, usus hingga anus merupakan satu-satunya tempat dimana 

segala macam benda asing (selain organ tubuh) berkumpul. Makanan, 

minuman, kotoran yang termakan hingga toksin di dalam makanan 

semua masuk ke dalam sistem pencernaan terlebih dulu untuk disaring 

dan dipilah-pilah. Nutrisi yang sesuai dan mampu diserap tubuh akan 

masuk ke pembuluh darah melalui dinding usus, sedangkan zat lain 

yang tidak sesuai tidak akan mampu menembus dinding usus dan akan 

dibuang saat defekasi (BAB). Jadi peran terpenting dinding (barrier) 

usus adalah: mencegah zat-zat asing termasuk racun masuk ke dalam 

tubuh. 

Kabar buruknya, zat-zat tertentu jika masuk ke dalam sistem 

pencernaan kita, mampu mempengaruhi permeabilitas (kelenturan) 

dinding usus hingga menyebabkan bocornya zat-zat berbahaya ke 

dalam pembuluh darah. Diantara zat-zat tersebut termasuk gliadin, 

suatu protein di dalam makanan mengandung gluten, racun-racun 

pestisida, bahan pangan GMO (Genetically Modified Organism), dsb.   

Gliadin merupakan salah satu protein komponen gluten. Gluten 

terdapat di dalam beberapa jenis biji-bijian termasuk gandum, bahan 

baku tepung refinasi. Gliadin di dalam gluten ketika masuk ke dalam 

usus akan merangsang produksi zonulin, suatu protein yang berfungsi 

meningkatkan permeabilitas usus, sehingga zat-zat bermolekul besar 

dapat ikut menembus dinding usus masuk ke pembuluh darah. Jika 

zat-zat asing ini masuk ke pembuluh darah, maka tubuh akan bereaksi 

melepaskan agen-agen inflamasi (peradangan). Suatu proses 

peradangan yang terjadi terus menerus (kronis) manifestasi klinisnya 

sangat luas, mulai dari kelainan kulit (jerawat, psoriasis, dsb), diabetes, 

penyakit jantung, depresi-kecemasan, hingga penyakit autoimun. 
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Pelihara Flora Normal Usus dengan Baik 

Salah satu usaha untuk menjaga kesehatan saluran cerna adalah 

dengan memelihara mikroorganisme usus dengan baik. Sumber 

karohidrat berserat tinggi sangat disukai flora normal usus, contohnya 

adalah golongan umbi-umbian seperti ubi manis, ubi ungu, ketela dan 

kentang non GMO beserta kulitnya. Makanan pemelihara probiotik ini 

disebut dengan prebiotik. Selain prebiotik, kita juga sebaiknya banyak 

mengkonsumsi makanan-minuman fermentasi untuk menjaga asupan 

probiotik (selain dengan suplemen), contohnya: plain yoghurt dan kefir, 

kimchi, tempeh non GMO, sauerkraut, dll. 

Jaga Kesehatan Mulut 

Kesehatan mulut sering diremehkan, padahal telah banyak penelitian 

membuktikan bahwa kesehatan mulut erat kaitannya dengan kejadian 

berbagai penyakit kronis. Mudahnya, kesehatan mulut = kesehatan 

sistem tubuh secara umum. Adanya kelainan di mulut (gigi berlubang, 

infeksi gusi, dsb) yang terjadi secara kronis akan merangsang proses 

peradangan yang tentu saja merupakan akar dari segala penyakit 

kronis (diabetes, penyakit jantung, stroke, kanker, dll). 

Untuk menjaga kesehatan mulut, sebaiknya lakukan beberapa hal
berikut: 

1. Saat bangun tidur di pagi hari, sebelum mengkonsumsi apapun, 

lakukan OIL PULLING. Oil pulling adalah berkumur dengan minyak 

kelapa murni (VCO) sebanyak 1 sendok makan selama 5-15 menit. Oil 

pulling merupakan tradisi India kuno yang di klaim dapat membantu 

mengurangi plak dan infeksi gusi dan beberapa penyakit kronis lain. 

Baru-baru ini, para peneliti membuktikan bahwa klaim tersebut ada 

benarnya, melalui sebuah studi percontohan yang membuktikan bahwa 

oil pulling dengan VCO mampu meringankan plak gigi dan infeksi gusi 

pada kelompok subjek yang diteliti.  
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Apakah oil pulling memang mampu membantu menurunkan resiko 

penyakit kronis, saya rasa masih banyak PR yang harus dilakukan oleh 

para peneliti untuk membuktikannya secara spesifik, namun secara 

logika, adanya proses radang kronis pada gigi atau gusi tentunya akan 

meningkatkan produksi agen-agen peradangan yang memang telah 

terbukti menyebabkan munculnya berbagai bentuk penyakit kronis, 

sehingga jika kesehatan mulut dapat dijaga dengan baik maka tak 

heran jika resiko penyakit kronis pun ikut menurun. 

  

Bagaimana melakukan oil pulling dengan benar dan dimana 

mendapatkan VCO berkualitas bebas bahan kimia? Step by step cara 

melakukan rutinitas oil pulling akan saya jelaskan lebih detail pada 

online complementary course yang akan segera rilis, pastikan anda 

mendaftar! 

2. Sikat gigi anda dengan sikat yang masih baik dan pasta gigi bebas 

deterjen dan fluoride. 

Pasta gigi bebas fluoride? Bukankah fluoride baik untuk gigi dan 

kesehatan? Flouride terdapat di hampir semua pasta gigi, bahkan di 

beberapa negara fluoride digunakan dalam sistem pengairan untuk 

masyarakat (PDAM). Seiring meningkatnya penggunaan fluoride, 

meningkat pula jumlah penelitian yang  membuktikan bahwa fluoride 

berbahaya untuk kesehatan.    

Saya pribadi memilih menggunakan pasta gigi natural dari produsen 

lokal yang mengandung campuran minyak esensial. Setelah selesai 

menyikat gigi, jangan lupa sikat juga lidah dan gunakan benang gigi 

bila perlu. 

3. Gunakan karbon aktif untuk memperbaiki warna gigi 

Daripada menggunakan bahan pemutih gigi atau pergi ke salon 

kecantikan untuk melakukan bleaching gigi dengan harga yang mahal, 

anda dapat memakai karbon aktif sebagai gantinya. Karbon aktif 

bekerja menyerap racun dan terbukti mampu menyeimbangkan PH 

mulut sehingga mengurangi resiko infeksi jika digunakan seara teratur. 

Jangan khawatir, karbon aktif tidak meninggalkan bekas warna hitam di 

gigi anda. 
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BAB dengan Benar 

Seberapa penting BAB dalam hidup kita? 

Sekitar 60-80% pasien yang saya temui di klinik menganggapnya 

remeh. Faktanya, BAB sangatlah penting. BAB termasuk bagian dari 

proses detoksifikasi tubuh dan merupakan suatu parameter penting 

untuk menilai optimal atau tidaknya fungsi saluran cerna kita.  BAB 

yang baik seharusnya terjadi setiap hari tanpa intervensi (tanpa harus 

minum atau menggunakan bahan laksatif) dan berbentuk bulat 

memanjang berwarna kuning kecoklatan. Jika BAB anda tak mirip 

dengan deskripsi diatas, kemungkinan anda memiliki masalah saluran 

cerna. 

Selain beberapa hal diatas, anda juga harus memperhatikan bahwa 

tuntas tidaknya BAB keluar juga penting untuk kesehatan usus. BAB 

yang tidak tuntas dapat menyumbat usus besar dan menyebabkan 

masalah. Maraknya penggunaan WC duduk dewasa ini memberikan 

pengaruh terhadap tuntas tidaknya BAB kita dan juga semakin 

meningkatnya kasus ambeyen (hemorrhoids). Tak banyak orang tahu 

bahwa posisi paling tepat secara anatomis untuk keluarnya BAB 

adalah jongkok dengan sedikit mengangkat pantat ke atas (squatting 

position). Posisi ini membuat otot puborectalis rileks, sehingga mampu 

mengeluarkan semua isi rectum. Saat kita berada pada posisi jongkok, 

secara alami kita tak perlu terlalu mengejan untuk mengeluarkan BAB, 

sehingga resiko terjadinya ambeyen menurun. 

Ringkasan Langkah 3: 
• Hindari makanan dan zat-zat yang berbahaya bagi sistem saluran 

cerna (antibiotik, processed foods, pestisida, fluoride, deterjen, zat-zat 

antibakteri, logam berat) 

• Pelihara flora normal usus dengan baik (probiotik & prebiotik) 

• Jaga kesehatan mulut dengan oil pulling dan sikat gigi dengan pasta 

gigi non fluoride-deterjen setiap hari. 

• Perhatikan BAB anda. 
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PUASA (Intermitten Fasting) 

Puasa bagi sebagian dari kita merupakan bagian dari aktivitas beragama. 

Namun, dibalik sakralnya puasa, berbagai penelitian menunjukkan bahwa 

membatasi kalori yang masuk dari makanan dan minuman ternyata 

punya manfaat yang sangat besar bagi kesehatan.  

Saya pribadi merasakan manfaat yang cukup besar setelah terbiasa 

selama beberapa bulan menjalaninya. Intermitten fasting mempermudah 

saya dalam menjalani pola makan yang sehat, craving saya terhadap 

makanan tinggi kalori jadi jauh berkurang. 

Bagaimana melakukannya?

Bagi anda yang tak terbiasa puasa, hal ini mungkin terasa cukup berat, 

namun seiring waktu semua akan terasa lebih mudah, berikut garis besar 

langkah intermitten fasting: 

1. Mulai dengan waktu puasa yang pendek lalu tingkatkan setelah anda 

merasa mulai ringan melakukannya. Misalnya anda mulai dengan 

melewatkan makan malam saja, setelah berjalan sekian periode 

(beberapa kali pengulangan) dan anda mulai terbiasa, tambahkan 

beberapa jam, seperti: 16 jam puasa dan 8 jam makan. 

2. Di rentang jam makan anda, usahakan untuk makan tepat waktu dan 

memperbanyak konsumsi serat dan lemak supaya puasa anda lebih 

bermanfaat. 
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3. Bagi mereka yang punya tujuan menurunkan berat badan, sebaiknya 

hindari snack diantara makan pada rentang jam makan. 

4. Meski puasa makan, anda tetap harus menjaga asupan cairan 

tubuh, jadi tetap perhatikan hidrasi dengan minum cairan yang cukup 

tanpa penambahan pemanis (gula, madu, dsb) 

5. Anda tetap bisa mengkonsumsi suplemen saat puasa. Bila lapar, 

anda juga bisa mengkonsumsi beberapa sendok makan minyak kelapa 

murni (VCO). VCO tidak mengganggu puasa anda dan justru dapat 

membantu mengatasi rasa lapar. 

Ringkasan Langkah 4: 
• Terapkan puasa (intermitten fasting) dalam diet anda setiap hari. 

• Mulai dengan jam yang pendek beberapa hari sekali 

• Tingkatkan seiring waktu hingga rentang jam puasa lebih panjang 

dibanding rentang jam makan, setiap hari. 

• Tetap terapkan pola makan sehat selama rentang jam makan. 
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DETOKSIFIKASI 

Apa itu detoksifikasi? 

Detoksifikasi adalah proses pengeluaran racun dari dalam tubuh kita. 

Proses ini adalah proses alami yang sangat penting bagi tubuh kita untuk 

dapat bekerja optimal. Detoksifikasi merupakan proses yang kompleks 

melibatkan berbagai komponen tubuh hingga mendetail. Tubuh 

mengeluarkan racun dari dalam tubuh melalui keringat, BAB, BAK dan 

bernafas. 

Banyak pihak mengklaim bahkan menyarankan untuk melakukan 

beberapa cara seperti ‘juice cleanse’ dan coffee enema untuk 

detoksifikasi, faktanya belum ada penelitian yang bisa dikatakan valid 

yang mendukung klaim tersebut, namun bukan hal yang buruk jika anda 

memutuskan untuk melakukannya. Proses detoksifikasi yang aman 

sebaiknya dibawah indikasi dan pengawasan dokter praktisi Functional 

Medicine. 

Detoksifikasi adalah proses alami yang melibatkan semua bagian lifestyle 

anda, jadi bila pola hidup anda sehat, tubuh akan dengan mudah 

mendetoksifikasi kelebihan racun di dalamnya tanpa perlu melakukan 

ritual detoksifikasi tertentu. Salah satu cara mendukung proses ini adalah 

dengan memperlancar aliran limfa. Sistem limfatik adalah sistem di dalam 

tubuh yang berfungsi membawa racun-racun dari pembuluh darah dan 

mengalirkannya ke hati untuk dibersihkan. Beberapa cara untuk 

memperlancar sistem limfatik adalah dengan mandi air dingin, olah raga 

rutin dan banyak menghabiskan waktu di bawah sinar matahari serta 

melakukan rebounding (lompat-lompat). 
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Ringkasan Langkah 5: 
• Tak perlu ritual tertentu untuk detoksifikasi, kecuali dengan indikasi 

dari dokter. 

• Terapkan pola hidup sehat 

• Selain itu, perlancar proses detoks dengan: mandi air dingin, olah 

raga rutin, beraktivitas di bawah matahari dan lakukan rebounding. 
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Terus BERGERAK! 

Sejak dulu, manusia ditakdirkan menjadi makhluk yang aktif secara fisik. 

Nenek moyang kita terbiasa berjalan ribuan kilometer untuk mencari 

makan, belum ditambah dengan aktivitas berburu yang tentu menguras 

tenaga. Di jaman modern ini, kemajuan tekhnologi membuat kita lebih 

banyak duduk, kita duduk berjam-jam di kantor, di depan komputer atau 

lap top, di depan televisi atau layar bioskop dan kita duduk di kendaraan. 

Secara genetis kita tidak ditakdirkan untuk duduk sepanjang hari, kita 

seharusnya aktif bergerak. Kurangnya aktivitas fisik menjadi salah satu 

penyebab meningkatnya penyakit kronis, mulai dari penyakit jantung dan 

paru-paru hingga kelainan sistem imun. 

Sedentary lifestyle (kurang aktivitas fisik/terlalu banyak duduk) berbahaya 

bagi tubuh manusia, karena: 

• Mengacaukan fungsi metabolisme tubuh 

• Menurunkan aktivitas enzim yang membantu kita membakar lemak, 

yang melindungi kita dari penyakit jantung-pembuluh darah. 

• Menurunkan aktivitas insulin 

• Melemahkan tulang 

Olahraga Bukanlah Jawabannya 

Meskipun kita berolahraga rutin 30 menit setiap hari sesuai anjuran, 

namun jika kita masih saja banyak duduk, kesehatan kita tetap 

terancam.  
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Sebuah studi observasi di Australia dilakukan sepanjang 6,5 tahun 

menunjukkan bahwa lamanya menonton televisi berhubungan dengan 

peningkatan resiko kematian karena penyakit jantung dan penyebab 

lainnya. Setiap jam yang dihabiskan duduk menonton televisi 

meningkatkan resiko kematian sebesar 11%. 

Sebuah penelitian skala besar yang melibatkan lebih dari 100.000 

orang dewasa di Amerika menunjukkan bahwa mereka yang duduk 

lebih dari 6 jam per hari mempunyai resiko kematian 40% lebih besar 

selama 15 tahun kedepan dibanding mereka yang duduk kurang dari 3 

jam perhari, tak peduli apakah para sampel penelitian berolah raga 

atau tidak. 

Fakta ini bukan kemudian mendiskreditkan manfaat olah raga untuk 

kesehatan, namun menunjukkan pada kita bahwa berolah raga rutin 

saja tidak cukup jika kita tidak bergerak aktif setiap harinya. 

Solusinya adalah: 

• Kurangi duduk perbanyak berjalan atau berdiri 

• Kerjakan berbagai aktivitas yang melibatkan tenaga fisik 

• Tambahkan olah raga rutin 

Kurangi Duduk, Perbanyak Berjalan atau Berdiri 

Gunakanlah standing desk (meja berdiri) untuk pekerjaan yang 

membutuhkan duduk. Standing desk sudah banyak digunakan di 

negara-negara maju, selain hemat ruang juga lebih sehat untuk tubuh 

kita dan lebih baik bagi otak, penelitian menunjukkan penggunaan 

standing desk dapat meningkatkan konsentrasi dan fokus. Standing 

desk sudah mulai banyak diproduksi perusahaan furniture di Indonesia, 

anda juga bisa memesan sesuai keinginan (custom order). 

42 43 44
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LANGKAH 1 

Terapkan POLA MAKAN Sehat 

Bila anda seorang ibu rumah tangga, kerjakan pekerjaan rumah sendiri 

dan kurangi bantuan asisten rumah tangga. Mengerjakan pekerjaan 

rumah akan membuat kita lebih banyak bergerak dibanding duduk 

menonton televisi sembari mengawasi asisten rumah tangga bekerja. 

Bila anda seorang pebisnis yang banyak menghabiskan waktu untuk 

meeting, lakukan dengan berdiri. Jika orang-orang bertanya mengapa, 

jawab saja punggung anda sakit jika duduk! 

Kerjakan Berbagai Aktivitas yang Melibatkan Tenaga Fisik 

Di luar jam kerja, anda bisa mengerjakan aktivitas yang melibatkan 

tenaga fisik seperti membuat furniture DIY di rumah, membetulkan 

genting rumah yang pecah, membuatkan mainan anak dengan kardus 

atau kayu dan mengerjakan pekerjaan rumah lainnya. 

Tambahkan Olah Raga Rutin 

Olah raga tetap penting untuk kesehatan, anda bisa melakukannya 

mengikuti aturan berikut: 

• 150 menit perminggu untuk aktivitas berintensitas sedang (jogging, 

yoga, menari) 

• 75 menit perminggu untuk aktivitas berintensitas tinggi (lari, zumba, 

permainan olah raga) 

• 30 set perminggu untuk aktivitas berintensitas sangat tinggi (sprinting, 

latihan ketahanan, lompat tali) 

• Kombinasi tiga jenis olah raga diatas. 
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LANGKAH 1 

Terapkan POLA MAKAN Sehat 

Berenang Merupakan Salah Satu Olah Raga Terbaik 

Anda bisa berenang namun jarang melakukannya? Atau anda belum 

bisa berenang? 

Berikut beberapa manfaat berenang yang semoga akan membuat anda 

mulai berlatih atau menjadwalkannya lagi: 

1. Melibatkan semua otot tubuh, tanpa memberi dampak negatif. 

2. Menurunkan tekanan darah dan gula darah. 

3. Merupakan aktivitas pembakar kalori yang handal. 

4. Sangat baik bagi mereka yang mengalami masalah tulang: radang 

sendir, cidera dan masalah tulang belakang. 

5. Memperbaiki asthma. 

6. Mengurangi rasa nyeri pada penderita Multiple Sclerosis (MS) dan 

pada kasus nyeri sendi/tulang. 

7. Memperbaiki masalah tidur. 

9. Memperbaiki mood.

10. Aman dilakukan saat hamil di ketiga trimester. 

11. Baik untuk aktivitas olah raga anak. 

12. Murah. 

Ringkasan Langkah 6: 
• Kurangi duduk perbanyak berjalan atau berdiri: pakai standing desk 

• Kerjakan berbagai aktivitas yang melibatkan tenaga fisik: kerjakan 

pekerjaan rumah tangga, kerjakan hobi yang melibatkan fisik. 

• Tambahkan olah raga rutin: berenang adalah salah satu pilihan 

terbaik. 

49 50 51
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LANGKAH 7 

Berjalan Telanjang Kaki 

(MEMBUMI/GROUNDING) 

Membumi atau berjalan telanjang kaki diatas rumput, tanah, pasir 

pantai, kebun (bukan aspal, conblock atau semen) adalah salah satu 

cara menyesuaikan kembali potensi listrik tubuh supaya selaras 

dengan bumi. 

Grounding telah diteliti memiliki banyak manfaat terhadap fungsi 

fisiologis tubuh manusia. Grounding mampu menurunkan resiko dan 

kejadian penyakit jantung-pembuluh darah. Penggunaan grounding 

sheet saat tidur menormalkan kembali kadar hormon cortisol (hormon 

stres) sehingga membuat tubuh lebih relaks, lebih mudah tidur dan 

memperbaiki mood. 

Cara mudah untuk grounding adalah berjalan telanjang kaki diatas 

tanah alami, rerumputan atau pasir pantai disertai siraman cahaya 

matahari selama minimal 40 menit. Bila sulit dilakukan, anda bisa 

menggunakan grounding sheet saat tidur. Untuk membiasakan diri 

berjalan tanpa alas kaki, anda bisa memakai sepatu khusus yang 

bersol tipis dan membebaskan kelima jari anda bergerak feksibel 

sehingga gerakan otot kaki tidak terganggu. 

Ringkasan Langkah 7: 
• Grounding sangat bermanfaat untuk kesehatan 

• Usahakan untuk lebih sering berjalan tanpa alas kaki di alam bebas. 

• Jika sulit, gunakan grounding sheet 
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LANGKAH 8 

TIDUR dengan benar 

Langkah Menuju Sehat yang Paling Efektif 

Tidur sering diremehkan, namun faktanya tidur adalah alat paling 

ampuh untuk menuju sehat. Serajin apapun anda fitness dan 

menghitung kalori makanan, tapi jika kualitas tidur anda buruk maka 

kesehatan anda terancam. Sesimpel itu. Tidur sangatlah penting, baik 

kuantitas maupun kualitas. 

Semua makhluk hidup membutuhkan tidur untuk dapat memperbaiki 

fungsi tubuhnya. Perhatikan kucing, saat sakit dia akan lebih banyak 

tidur, begitu pula anak kecil. Makhluk hidup didesain untuk 

memperbaiki fungsi tubuhnya saat tertidur dan beristirahat. Kualitas 

dan kuantitas tidur yang minim memiliki dampak buruk di berbagai

aspek kesehatan mulai dari persarafan, jantung, metabolisme hormon, 

sistem imun hingga kemampuan kognitif. 

Berikut beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk memperbaiki tidur 

anda: 

1. Jangan bergantung pada pil tidur. 

Benzodiazepine (diazepam) adalah salah satu jenis obat penenang 

sistem saraf otak yang sering diresepkan untuk kasus insomnia, 

depresi dan kecemasan. Begitu hebatnya efek samping obat ini hingga 

terbentuklah suatu gerakan ‘Benzodiazepine Awareness Day’. 

Meskipun pil tidur sangat membantu, namun faktanya lebih banyak 

efek sampingnya terhadap kesehatan, sehingga penggunaan pil tidur 

sebaiknya menjadi pilihan terakhir jika semua usaha anda yang lain tak 

berhasil. 
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2. Kurangi cahaya lampu di malam hari pasca sunset. 

Tubuh memiliki sistem pengatur tidur yang disebut irama sirkadian, 

yang berjalan mengikuti rotasi bumi, mengiringi timbul dan 

tenggelamnya matahari. Sebelum listrik digunakan, manusia 

beraktivitas mengikuti pergantian hari. Saat matahari terbit manusia 

keluar gua untuk mencari makan sepanjang hari kemudian kembali 

saat matahari akan terbenam. 

Di jaman modern dimana listrik tersedia 24 jam, kita cenderung 

terpapar cahaya terang lebih lama dari yang seharusnya, hal ini 

membingungkan bagi tubuh dan irama sirkadianpun berubah. Dampak 

dari berubahnya irama sirkadian adalah kita sulit merasakan kantuk 

dan waktu tidurpun berkurang. Manusia dewasa membutuhkan waktu 

tidur 7-8 jam setiap hari. Kurang atau lebih dari itu akan mengganggu 

kesehatan.   

3. Utamakan penggunaan lampu bercahaya kuning-orange dibanding 

putih di rumah. 

Lampu bercahaya kuning-orange lebih teduh di mata dan lebih mirip 

dengan sinar matahari dibanding lampu putih. 

4. Gunakan ‘Himalayan Salt Lamp’ sebagai lampu tidur alami atau 

sebagai pengganti lampu putih. 

5. Matikan gadget (TV, handphone, laptop, komputer) 2 jam sebelum 

tidur. Gadget memancarkan sinar biru yang jika mengenai mata di 

malam hari (pasca sunset) akan mengganggu irama sirkadian. Jangan 

salah, sinar biru baik bagi tubuh jika kita terpapar di siang hari. 

Matahari mengandung banyak sinar biru, namun jika kita terpapar sinar 

biru di malam hari, efeknya akan terbalik. Jika ini tidak memungkinkan, 

gunakan kacamata dengan ‘blue light filter’.  

58 59

60

34qorryagustin.com

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20469800
https://sleepfoundation.org/how-sleep-works/how-much-sleep-do-we-really-need
http://www.greenmedinfo.com/article/overnight-melatonin-secretion-was-significantly-higher-after-using-blue-light-


6. Pastikan tubuh terpapar sinar matahari pagi, tengah hari dan sore 

saat sunset. 

Paparan sinar matahari memicu produksi hormon serotonin yang 

kemudian akan memicu produksi hormon melatonin (pengatur irama 

sirkadian) di malam hari. 

7. Jangan sampai terlalu kenyang atau terlalu lapar. 

8. Pergi tidur tidak lebih dari jam 10 malam. 

Lebih baik jika sebelum jam 10 anda sudah berbaring di tempat tidur 

dengan suasana cukup gelap untuk menyambut kantuk datang. Pada 

saat kita tertidur, tubuh kita akan melewati beberapa siklus tidur, yakni: 

• 90 menit siklus Non REM sleep: 

Di awal malam (jam 11-3 dini hari) tubuh akan melewati siklus ‘deep 

Non REM sleep’, di siklus inilah terjadi proses perbaikan fungsi-fungsi 

tubuh, sehingga sangat penting bagi kita untuk mendapatkan ‘deep 

sleep’. 

• Siklus REM sleep: 

Di akhir malam (jam 3 dini hari hingga 7 pagi) adalah siklus dimana 

mimpi biasa terjadi. 

9. Gunakan Aromaterapi. 

Aromaterapi seperti Lavender, Jasmine dan beberapa wewangian lain 

terbukti mampu membantu proses tidur. Aromaterapi bisa digunakan 

sebagai pewangi ruangan (dengan diffuser) atau dioleskan di tubuh, 

pakaian, bantal dan kasur. Pastikan menggunakan aromaterapi asli 

terbuat dari essential oil tanpa campuran bahan kimia untuk 

mendapatkan manfaat maksimal. 

10. Prioritaskan tidur diatas kegiatan lain, terutama fase ‘deep sleep’. 
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Ringkasan Langkah 8: 
• Prioritaskan tidur. 

• Gunakan modalitas-modalitas lain yang dapat membantu tidur, 

sebelum memutuskan mengkonsumsi obat tidur. 

• Pastikan memanajemen stress di siang hari untuk mempermudah 

proses tidur di malam hari. 

36qorryagustin.com



LANGKAH 9 

Kendalikan STRESS 

Sebelum bicara tentang bagaimana mengendalikan stress, mari kita 

pahami terlebih dulu apakah stress itu: 

Stres adalah suatu gangguan homeostasis, yakni kemampuan tubuh 

untuk mengatur fungsinya secara keseluruhan. Saat homeostasis 

terganggu, penyakit mulai bermunculan. 

Sistem di dalam tubuh kita yang paling banyak terdampak oleh stress 

adalah kelenjar dan sistem adrenal, karena adrenal merupakan organ 

penghasil hormon-hormon yang mengatur stress (cortisol, epinefrin, 

norepinefrin). 

Terdapat dua macam bentuk stress, yakni: 

1. Stres Psikis: aktivitas dan jadwal yang padat, argumentasi dengan 

orang lain, masalah rumah tangga atau keluarga, masalah keuangan, 

masalah pekerjaan, masalah sosial. 

2. Stres Fisik: Kenaikan gula darah, disfungsi saluran cerna, intoleransi 

makanan, alergi, penyakit autoimun, infeksi kronis, inflamasi dan 

bahkan olah raga yang berlebihan (overtraining). 
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Sebelum bicara tentang bagaimana mengendalikan stress, mari kita 

pahami terlebih dulu apakah stress itu: 

Stres adalah suatu gangguan homeostasis, yakni kemampuan tubuh 

untuk mengatur fungsinya secara keseluruhan. Saat homeostasis 

terganggu, penyakit mulai bermunculan. 

Sistem di dalam tubuh kita yang paling banyak terdampak oleh stress 

adalah kelenjar dan sistem adrenal, karena adrenal merupakan organ 

penghasil hormon-hormon yang mengatur stress (cortisol, epinefrin, 

norepinefrin). 

Terdapat dua macam bentuk stress, yakni: 

1. Stres Psikis: aktivitas dan jadwal yang padat, argumentasi dengan 

orang lain, masalah rumah tangga atau keluarga, masalah keuangan, 

masalah pekerjaan, masalah sosial. 

2. Stres Fisik: Kenaikan gula darah, disfungsi saluran cerna, intoleransi 

makanan, alergi, penyakit autoimun, infeksi kronis, inflamasi dan 

bahkan olah raga yang berlebihan (overtraining). 

Apapun sumber stresnya, semuanya menimbulkan ‘adrenal stress’. 

Saat stress berlangsung lama dan berkepanjangan, hipotalamus 

teraktivasi dan memerintahkan kelenjar adrenal melepas hormon 

kortisol. Dalam kondisi normal, kortisol dilepas dalam suatu pola yang 

ritmis sepanjang hari. Kadarnya akan sangat tinggi di pagi hari (hormon 

ini yang menyebabkan anda terbangun dengan perasaan bugar dan 

siap menempuh hari) lalu berkurang secara gradual sepanjang hari 

(sehingga anda akan merasa lelah saat malam dan timbul perasaan 

kantuk). 
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Beberapa gejala yang sering muncul pada gangguan kelenjar adrenal 

(adrenal stress): 

- Kelelahan 

- Pusing atau nyeri kepala 

- Menurunnya imunitas 

- Kesulitan jatuh tertidur 

- Kesulitan mempertahankan tidur (mudah terbangun) 

- Kesulitan terbangun dari tidur 

- Mood yang berubah-ubah 

- Craving terhadap makan-minum manis dan berkalori tinggi (serta 

kafein) 

- Irritable (sensitif, mudah tersinggung) 

- Kepala sering terasa ringan (seperti pusing) 

- Rasa lelah dan pegal-pegal berkurang jika makan 

- Pusing dan kepala terasa ringan bahkan berputar bila bergerak dari 

posisi tidur/duduk/jongkok ke berdiri. 

- Masalah pencernaan. 

Beberapa penelitian terakhir menunjukkan bahwa stress yang 

berlangsung lama tidak hanya meningkatkan level cortisol absolute, 

namun juga mengganggu ritme cortisol normal. Rusaknya ritme normal 

cortisol inilah yang mengganggu homeostasis tubuh dalam banyak hal, 

seperti: 

- Meningkatkan gula darah 

- Menurunkan sistem imun 

- Meningkatkan permeabilitas dinding usus (leaky gut) 

- Menimbulkan perasaan lapar terus menerus dan ingin makan    

makanan manis 

- Mengurangi kemampuan tubuh untuk membakar lemak 

- Menekan axis Hypothalamus-Pituitary-Adrenal (HPA) sehingga terjadi 

ketidakseimbangan berbagai hormon. 
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- Menurunkan jumlah hormon Dehydroepiandrosteron (DHEA), 

testosteron, Growth hormone (GH) dan TSH. 

- Meningkatkan jumlah lemak di sekitar perut dan panggul yang 

berhubungan dengan penumpukan lemak di sekitar organ (visceral fat). 

- Menyebabkan  depresi, kecemasan dan gangguan mood. 

- Meningkatkan resiko penyakit jantung-pembuluh darah. 

Begitu kompleksnya efek dari stress hingga sangat sulit 

mengendalikannya. Meskipun tidak mungkin dihilangkan, stress masih 

bisa ditekan dengan cara-cara yang tepat, yakni: 

1. Temukan satu tujuan hidup anda dan jadikan itu sebuah prioritas. 

Kita hidup di dunia ini bukan tanpa tujuan. Temukan tujuan terpenting 

mengapa anda hidup di bumi, lalu jadikan hal tersebut titik balik dalam 

berbagai situasi. 

2. Saat bangun di pagi hari, usahakan untuk tenang dan lakukan 

beberapa hal berikut: 

- Bangun, duduk dan atur nafas. Bernafas perlahan dan dalam selama 

2 menit sembari bersyukur atas hidup yang anda dapatkan lagi pagi ini. 

- Nyalakan ‘Himalayan salt lamp’ anda. 

- Lakukan meditasi atau ibadah pagi (salat fajr bagi kaum muslim) 

- Usahakan untuk tidak menyalakan lampu lain selain Himalayan salt 

lamp anda, bukalah tirai-tirai untuk bersiap menyambut sinar matahari 

pagi. 

- Saat matahari mulai bersinar cerah, usahakan untuk berjemur atau 

beraktivitas di luar dengan pakaian yang tak terlalu tebal dan panjang, 

dimana sinar matahari dapat langsung mengenai tubuh dan wajah 

anda. Anda dapat melakukan ini selama minimal 10 menit hingga 1 

jam. 

3. Percayalah pada kemampuan tubuh anda untuk memperbaiki dirinya 

sendiri. 

4. Tidak perlu membaca berita atau menonton televisi jika isinya hal-hal 

yang negatif/buruk. 

5. Habiskan waktu anda berada di alam bebas. 
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6. Lakukan hal-hal yang menurut anda menyenangkan dan membuat 

anda rileks. 

7. Hindari orang-orang yang membuat anda stress, atau mereka yang 

menimbulkan perasaan negatif muncul di dalam diri anda. 

8. Akhiri argumentasi-argumentasi yang tak berujung 

9. Turunkan standar anda terhadap berbagai hal yang menimbulkan 

konflik tak berujung. 

10. Jangan pernah mendendam. 

11. Belajar memposisikan diri sesuai kebutuhan (belajar bilang ‘tidak’). 

Anda tak perlu setiap saat berbuat baik dengan membantu setiap 

orang. Bila di saat tertentu anda merasa tak nyaman melakukannya, 

katakan tidak. 

12. Biasakan berpikir dua kali sebelum marah. Lebih baik diam dan 

pergi mencari tempat private yang tenang lalu lakukan tarikan nafas 

panjang perlahan selama 2 menit. 

13. Belajar mengendalikan nafas. 

14. Jalani HANYA pekerjaan yang sesuai dengan hati anda. 

15. Biasakan memberi tanpa mengharap apapun.  

“Expetation is the vehicle for disappointment”

Harapan adalah tumpangan untuk kekecewaan. Saya rasa pepatah ini 

100% benar. Sayapun merasakannya sendiri, saat kita mengharap hal- 

hal berjalan sesuai keinginan kita tapi ternyata tidak, kita akan 

langsung frustasi dan kecewa dengan hasilnya. Kita tidak sadar bahwa 

ada tujuan lain mengapa hasil yang kita dapat justru sebaliknya. Saat 

kita hanya fokus pada hasil dari hal-hal yang kita kerjakan atau 

pikirkan, kita sebenarnya sedang menempatkan diri kita pada sebuah 

‘emotional roller coaster’, kita menutup diri terhadap kemungkinan- 

kemungkinan lain yang mungkin justru lebihh baik. 

“Expetation is the vehicle for disappointment”

qorryagustin.com 41



Memberi tanpa mengharap adalah suatu hukum alam, yang membuka 

pintu terhadap keajaiban dan kemungkinan-kemungkinan yang lebih 

baik. 

Matahari memberi sinarnya dengan ikhlas tanpa mengharap apapun, 

sungai memberi air tanpa berharap, pohon menghasilkan buah tanpa 

harapan. Melakukannya memang tidak mudah bagi manusia, namun 

jika kita bisa menyelaraskan diri dengan hukum yang berjalan di alam, 

kita akan lebih bahagia. 

16. Bersyukur 

Mengimani adanya Tuhan atau tidak bukan merupakan suatu syarat 

bagi seseorang untuk menerapkan sikap ‘bersyukur’. 

Manusia tak mungkin hidup sendirian di bumi. Setiap makhluk hidup di 

sekitarnya juga pasti ikut berperan dalam hidupnya. Manusia lain, 

binatang dan tumbuhan secara tidak langsung juga berperan dalam 

keberlangsungan hidup kita. Semua hal di bumi saling berkaitan. 

Berikut beberapa contoh sikap agar kita dapat selalu bersyukur: 

- Mentraktir teman atau keluarga 

- Memberi hadiah 

- Memberi ucapan terimakasih 

- Bersedekah pada sesama manusia atau makhluk lain 

- Jika kesulitan bersedekah dengan uang, lakukan hal lain seperti 

membantu menyelesaikan hal-hal sepele, berbagi ilmu yang dimiliki, 

bahkan hanya menjadi pendengar atau penerima yang baik pun suatu 

bentuk sedekah. 

17. Memaafkan tetapi jangan melupakan 

“Forgive but not Forget” 

Nasehat yang sering kita dengar adalah ‘maafkanlah dan lupakan’. 

Nasehat ini tidak sepenuhnya benar, menurut saya.  
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Mengapa? 

Banyak hal terjadi dalam hidup kita, tanpa kita sadari semuanya 

berperan dalam proses terbentuknya pribadi kita. Pertumbuhan fisik 

kita sebagai manusia memang terbatas sampai usia tertentu, namun 

jiwa kita selalu bertumbuh. 

Sebagai murid kehidupan, ada banyak hal yang harus kita lewati agar 

dapat bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Jika kita mudah 

melupakan kejadian-kejadian yang pernah kita alami (meskipun pahit), 

lalu pelajaran apa yang bisa kita dapat? Kita justru akan cenderung 

mengulang kesalahan yang sama, karena kita lupa pernah 

melewatinya. 

Memaafkan atau mengikhlaskan layaknya aliran sungai, batu-batu dan 

pasir di sungai berfungsi sebagai penyaring kotoran di dalam air. 

Seiring mengalirnya air, kotoran akan tersangkut di bebatuan dan pasir 

sehingga air jadi lebih bersih dan murni. Dengan memaafkan, kita 

membuat aliran sungai kehidupan kita menjadi lebih lancar dan kita 

lebih bahagia. 

Satu-satunya tempat dimana energi negatif ada adalah di dalam pikiran 

kita, jika kita biarkan. Jangan biarkan masa lalu menentukan derajat 

kebahagiaanmu, jadikan masa lalu sebagai penuntun jalan menuju 

masa depan yang lebih baik. 

18. Buat ruang untuk kebaikan dan ketenangan (Declutter) 

Setiap orang pasti punya barang-barang yang tak terlalu bermakna 

dalam hidupnya. Penelitian menunjukkan, semakin banyak barang 

yang dimiliki, semakin rendah derajat kebahagiaan seseorang. 

Buat daftar benda-benda yang tidak lagi membuat anda bahagia, lalu 

singkirkan mereka dari hidup anda. Anda bisa menjualnya, 

memberinya pada orang lain yang membutuhkan atau buang saja.  
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Simpan HANYA barang-barang yang membuat anda bahagia. Rasakan 

perbedaan saat mata anda melihat ruang yang lebih luas dengan tak 

terlalu banyak barang. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang konsep 

hidup minimalis, silahkan membaca atau melihat film dokumenternya 

disini. 

19. Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) 

MBSR adalah suatu program yang mengkombinasikan meditasi dan 

yoga untuk menggali lebih dalam kesadaran kita terhadap diri kita 

sendiri, kesatuan antara fisik dan psikis, dan bagaimana semua hal 

(termasuk alam bawah sadar, perasaan dan tingkah laku) berperan di 

dalam kesehatan fisik dan spiritual. MBSR dikembangkan oleh Jon 

Kabbat-Zin dari University of Massachussets Medical Center, 1979. 

Cukup banyak penelitian menunjukkan bahwa MBSR terbukti mampu 

menurunkan derajat stress psikis maupun fisik (ex: rasa nyeri) 

seseorang dan cukup poten bila dibandingkan dengan terapi 

farmakologis.  

Program MBSR biasanya diadakan di lokasi tertentu dengan biaya. 

Namun bagi anda yang tidak bisa menghadirinya, Dave Potter seorang 

terapis MBSR bersertifikat resmi dari University of Massachussets 

Medical Center  memberikan materi melalui                    , tanpa biaya!  

20. Beribadah 

Bagi anda yang percaya akan adanya Yang Maha Kuasa, menyadari, 

meyakini dan menyerahkan diri sepenuhnya hanya pada-Nya, cukup 

untuk mengurangi level stress anda. 
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Ringkasan Langkah 9: 
• Jadikan manajemen stress sebagai prioritas 

• Kurangi jumlah stress yang anda alami semampu anda (kurangi 

jumlahnya, entah berbentuk situasi, benda atau suatu hubungan). 

• Tekan efek negatif stress, bila anda tak mampu menghindarinya. 

• Lakukan 20 saran diatas untuk mengendalikan stress. 
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LANGKAH 10 

Minimalisir Paparan Radiasi 

MEDAN ELEKTROMAGNET 

Medan Elektromagnet adalah wilayah di sekitar benda-benda elektronik 

yang terhubung dengan listrik. WHO telah menyatakan bahwa radiasi 

medan electromagnet berpotensi  sebagai karsinogen, suatu zat 

pemicu kanker. Telah banyak pula penelitian yang mendukung 

pernyataan ini.   

Sulit bagi kita untuk menghindari paparan radiasi electromagnet, 

karena di jaman modern ini medan elektromagnet ada di hampir semua 

tempat. Siapa yang tidak memakai handphone? Tempat umum apa 

yang tidak menyediakan wifi? 

Untuk mengurangi efek buruk radiasi elektromagnet pada tubuh anda, 

lakukan beberapa hal berikut: 

1. Matikan wifi dan cabut kabelnya sebelum anda tidur. 

Kita terekspos sinyal wifi di hampir semua tempat, kantor, mall, kafe 

bahkan di rumah. Matikan wifi dan cabut kabelnya sebelum anda tidur. 

2. Matikan handphone anda sebelum tidur. 

Kebanyakan orang meletakkan handphone di dekat tubuhnya ketika 

tidur, demi keamanan anda, matikan handphone untuk mencegah 

keluar masuknya sinyal elektromagnet yang dapat membahayakan 

kesehatan anda. 
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3. Bawalah handphone di dalam tas punggung, jauh dari organ 

reproduksi dan jantung. Beberapa penelitian menyatakan adanya 

hubungan antara radiasi elektromagnet yang terjadi di dalam prosedur 

MRI dengan penggunaan IUD oleh pasien yang sedang dalam 

prosedur MRI. Beberapa penelitian menunjukkan adanya perubahan 

pola menstruasi hingga dislokasi IUD terkait hal ini. Penelitian lebih 

lanjut perlu dilakukan untuk mengkonfirmasi hal ini.   

4. Gunakan headset atau earphone berkabel saat berbicara memakai 

telepon genggam. 

Anda juga bisa memanfaatkan speaker phone untuk keperluan ini. 

5. Matikan dan cabut semua barang elektronik dari sumber listrik jika 

tidak digunakan. 

6. Hindari meletakkan lap top di pangkuan anda, letakkan di meja. 

7. Hindari duduk terlalu dekat dengan sumber medan elektromagnet 

yang kuat seperti router. 

9. Pertimbangkan waktu anda berada di sekitar sumber medan 

elektromagnet, usahakan seminimal mungkin.

10. Berikan telepon genggam pada anak HANYA dalam kondisi mode 

pesawat (airplane mode). 

11. Usahakan kamar anak bebas dari radiasi medan elektromagnet 

(bebas sinyal wifi dan minim barang elektronik seperti telepon 

genggam, gadget dan televisi) 

12. Gunakan perhiasan berbahan perak atau emas untuk mengurangi 

efek buruk radiasi elektromagnet. 
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Ringkasan Langkah 10: 
• Sebisa mungkin hindari radiasi medan electromagnet. 

• Bila tidak mungkin menghindar, minimalisir efek buruknya dengan 

melakukan beberapa langkah diatas. 
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LANGKAH 11 

Minimalisir Paparan BAHAN KIMIA 

(udara, air, tanah, produk kosmetik, 

produk rumah tangga) 

Hidup kita dikelilingi oleh berbagai macam zat kimia sintetis, mulai dari 

paparan bahan kimia yang lazim digunakan di dalam rumah (sabun, 

sampo, pasta gigi, kosmetik, bahan pembersih rumah tangga, sabun 

cuci pakaian, pewangi pakaian, sabun cuci piring, sabun cuci tangan) 

hingga paparan bahan kimia dari lingkungan (polusi karbon monoksida 

dari asap kendaraan dan paparan bahan kimia dari lingkungan kerja). 

Paparan bahan-bahan kimia dalam jumlah kecil mampu diatasi oleh 

tubuh dengan mudah. Mikroorganisme dalam sistem saluran cerna 

yang sehat mampu membantu mengurai bahan-bahan kimia ini 

sehingga tidak membahayakan tubuh manusia.        

Namun kehidupan modern membuat tubuh kita terpapar bahan kimia 

sintetis hampir setiap saat, sehingga sangat sulit bagi tubuh untuk 

mengeluarkan sebagian besar darinya. Terlebih jika ekosistem di 

dalam saluran cerna kita tidak dalam kondisi yang optimal untuk 

melaksanakan fungsi dan tugasnya dalam hal detoksifikasi. Anda 

sudah tahu jawabannya, penyakit akan mulai bermunculan. 

Anda bisa mulai mengevaluasi paparan bahan kimia sintetis yang anda 

alami dan mulai melakukan beberapa perubahan demi kesehatan 

anda, seperti: 

1. Ganti kosmetik dan bahan perawatan tubuh anda dengan bahan- 

bahan alami. 

Telah banyak produsen bahan-bahan perawatan tubuh dan kosmetik 

alami yang menjual produknya ke seluruh Indonesia. Temukan 

produsen yang mementingkan kesehatan dan keberlangsungan hayati 

untuk menjamin anda mendapatkan produk berkualitas. 
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2. Ganti bahan pembersih rumah tangga dengan yang alami. 

Kesehatan manusia adalah tentang kesehatan alam di sekitarnya. Jika 

kita menggunakan sabun mengandung deterjen, kita merusak 

kandungan nutrisi di dalam tanah kita, sehingga air yang mengalirinya 

dan tanaman yang kita tanam diatasnya juga akan berkualitas buruk, 

begitu juga kesehatan kita yang tinggal disana. 

3. Hindari atau kurangi paparan polusi lingkungan 

Gunakan masker saat harus berkendara di jalanan. Bangunlah rumah 

atau tinggallah di lokasi yang jauh dari tiang pemancar sinyal seluler 

atau menara Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTET). 

4. Pertimbangkan untuk beralih profesi atau pekerjaan jika polusi di 

lingkungan kerja mengganggu kesehatan anda. 

Ringkasan Langkah 11: 
• Kurangi dan tekan paparan bahan-bahan kimia sintetis di seluruh 

bagian hidup anda dengan langkah-langkah diatas. 
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LANGKAH 12 

Gunakan MINYAK ESENSIAL 

(ESSENTIAL OIL) 

Minyak esensial (essential oil) adalah ekstrak minyak tumbuh- 

tumbuhan yang telah digunakan sejak jaman dahulu kala sebagai: 

pemberi aroma (aromatherapy), untuk digunakan secara personal 

maupun diambil manfaat terapinya untuk mengobati berbagai macam 

penyakit. 

Telah banyak penelitian menunjukkan manfaat penggunaan minyak 

esensial di dalam keseharian bahkan sebagai modalitas terapi suatu 

penyakit tertentu. 

Minyak esensial juga merupakan alternatif penting pengganti 

wewangian yang sehat. Parfum sintetis digunakan untuk memberi 

keharuman berbagai macam hal, mulai dari parfum tubuh, pengharum 

pakaian, pengharum ruangan dan pewangi kendaraan. Kabar 

buruknya, komposisi bahan pewangi sintetis ini memiliki efek buruk 

terhadap kesehatan.  

Gunakan minyak esensial untuk mengharumkan tubuh, rambut, 

pembersih sekaligus pengharum ruangan bahkan cucian. 

Dalam memilih minyak esensial, usahakan untuk memilih produk 

organik, mengapa? Karena minyak esensial merupakan ekstrak 

tumbuhan, untuk membuat 10 ml minyak esensial mawar saja 

misalnya,  dibutuhkan puluhan hingga ratusan kuntum bunga mawar, 

bisa dibayangkan bukan jika mawar tersebut ditanam secara 

konvensional menggunakan pestisida, anda akan mendapatkan 

konsentrat pestisida di dalam 10 ml minyak esensial anda! Uuh! 
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Salah satu sumber belajar tentang minyak esensial yang lengkap bisa 

anda dapatkan disini dan mulailah membuat kebutuhan personal dan 

rumah tangga anda sendiri, sangat hemat dan sehat! 

Ringkasan Langkah 12: 
• Stop penggunaan wewangian sintetis 

• Gunakan minyak esensial untuk berbagai kebutuhan 

• Pilih minyak esensial organic yang berkualitas 
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PENUTUP

Apa yang bisa kita lakukan untuk kesehatan kita secara umum? 

Saya meletakkan mindset shift di bagian paling akhir ebook ini. Bukan 

karena hal ini tidak termasuk dalam langkah menuju hidup sehat 

penuh semangat, namun justru mindset shift adalah bagian terpenting. 

Langkah yang paling penting yang harus dilakukan justru sebelum 

masuk ke-12 langkah diatas. 

Mindset shift? 

Ya. Perubahan pola pikir. 

Sepanjang hidup yang kita lewati, tubuh merasakan berbagai macam 

hal, mulai dari emosi fisik maupun psikis, sejak dilahirkan hingga 

dewasa. Sebagian dari pengalaman yang dirasakan merupakan minor 

stress yang mampu dilewati tubuh dengan mulus, sebagian lainnya 

adalah active stress yang kemudian memberi kesempatan berbagai 

penyakit untuk berkembang. 

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa mereka yang memiliki 

mindset yang benar dan menghormati tubuhnya sendiri, cenderung 

lebih imun terhadap penyakit dan lebih mudah pulih dari suatu kondisi 

sakit.   84
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Bagaimana bentuk mindset yang benar? 

1. Ubah rasa takut menjadi ikhlas. 

Manusia merasa takut karena tidak tahu. Kenali tubuh dan emosi anda 

secara mendetail, setiap bagian kecilnya sehingga anda bahkan bisa 

merasakan jika anda akan sakit dan bagaimana agar anda bisa 

sembuh. Bangkitkan the sense of knowing dalam diri anda, sehingga 

anda bisa memahami setiap detail yang terjadi padanya, dan jika tiba 

saatnya anda sakit, terimalah dengan terbuka tanpa perlawanan. 

2. Yakinlah pada tubuh anda. 

Yakinlah bahwa anda bisa hidup lebih baik dan lakukan yang terbaik 

bagi tubuh anda. Berikan nutrisi yang dibutuhkan tubuh dan jiwa anda, 

hargai diri anda, baca apa keinginannya yang terdalam dan berusaha 

penuhi, meskipun jika itu berarti harus menolak berbaik sikap dengan 

orang lain. Bangkitkan rasa ingin tahu anda terhadap penyakit yang 

sedang dialami, kira-kira ada makna apa dibalik semuanya, bukan 

malah mencari-cari dan menyalahkan suatu kejadian dalam hidup 

anda. 

3. Brain = Body 

Apa yang ada dalam pikiran anda adalah apa yang anda rasakan di 

tubuh anda. Tiga hal berikut dapat membantu anda merubah mindset 

kearah yang lebih baik untuk kesehatan anda: 

• Kemampuan untuk merasakan hadirnya emosi, sehingga kita paham 

betul saat dimana kita mengalami stress. 

• Kemampuan untuk mengekspresikan emosi kita supaya kita dapat 

mengenali kebutuhan apa yang harus terpenuhi disamping tetap 

menjaga emosi dalam rentang batas aman. 

• Kemampuan untuk mengenali akar kebutuhan emosi yang terdalam 

yang perlu dipuaskan, bukan justru ditekan supaya dapat 

menyenangkan orang lain. 85
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Dokter Tidak Bisa Menyembuhkan Anda 

Setiap tubuh mampu menyembuhkan dirinya sendiri, tugas kita 

sebagai pemiliknya hanya memfasilitasi penyembuhan itu dengan 

benar, bila anda bingung bagaimana bekerja sama dengan tubuh 

anda, mintalah bimbingan seorang praktisi Functional Medicine yang 

paham bagaimana menghargai tubuh dan memberinya kesempatan 

untuk memperbaiki dirinya sendiri. 

Setelah ebook ini, saya akan merilis sebuah Online Complementary 

Course sebagai pelengkap 12 langkah diatas untuk menuntun anda 

sampai pada tujuan sehat yang anda inginkan. Jika ebook ini sebagai 

langkah awal yang menunjukkan pada anda tentang bagaimana 

memiliki hidup yang sehat secara umum, maka Online Complementary 

Course nanti akan berisi panduan praktis dan lengkap yang 

menunjukkan anda detail-detail tentang bagaimana anda 

mengaplikasikan ke-12 langkah diatas dalam keseharian dan kemana 

anda harus mencari sumbernya. Saya juga akan mereview berbagai 

produk sehat secara objektif dan menunjukkan bagaimana cara 

memilih produk dengan kualitas terbaik dari segi kesehatan. Pastikan 

anda mendaftar! 

Apabila semua panduan yang saya share masih dirasa kurang, anda 

bisa meminta saya menjadi rekan kerja pribadi anda dalam proses 

mencapai hidup yang sehat penuh semangat. Hubungi saya di 

contact@qorryagustin.com 

Semua informasi di dalam buku ini hendaknya menjadi titik awal 

perjalanan anda yang baru, sebuah perjalanan yang jauh lebih baik 

dari sebelumnya. 

Saya harap anda menikmati buku ini sebagaimana saya menikmati 

saat-saat menulisnya.  
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"True health could only be achieved by those who 
apply the concept of 'The Brain is The Body' and 
not vice versa ."  

dr. Qorry Agustin


