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Apa Itu Diet Goodway? 
Diet goodway adalah metode pola makan untuk langsing, sehat dan awet muda dengan cara rajin 

minum teh hijau atau cokelat hangat racikan sendiri, serta tetap konsumsi apa saja termasuk 

karbohidrat, lemak, garam dan gula secukupnya, tapi mengikuti kodrat/Hukum Alam. 

Atau dalam bahasa ringkasnya, diet goodway adalah diet kodrati atau diet yang mengandalkan 

“kondisi kodrati”. 

Kenapa disebut kodrati? 

1. Sudah kodratnya kalau makan dan minum yang benar itu adalah secukupnya. Cukup bikin 

kenyang, yaitu tidak kurang sehingga masih lapar dan tidak berlebih sehingga kekenyangan 

(terlalu kenyang). 

2. Sudah kodratnya bahwa tubuh manusia normal itu kalau konsumsi apa saja secukupnya itu 

tidak akan gemuk dan tidak kurus. Kalau  

3. Sudah kodratnya bahwa tubuh manusia itu perlu “bersih-bersih” atau detoks supaya tetap 

langsing, sehat dan awet muda. Apalagi jaman sekarang, susah sekali mendapatkan makanan 

yang organik dan sehat, maka tubuh kita musti rajin detoks. Rutin minum teh atau cokelat 

hangat, banyak gerak dan tidur cukup, akan membantu proses detoks ini dengan baik dan 

lancar. 

Jadi di diet goodway tidak ada larangan ketat untuk konsumsi karbohidrat, lemak, garam dan gula. 

Dengan demikian di goodway tidak mengenal istilah ketosis karena tidak diperlukan. 

Tapi walaupun tidak dipantang, bukan berarti Anda bisa seenaknya makan junk food dan yang tidak 

sehat lho ya. Anda musti memiliki “kebebasan yang bertanggung jawab” juga dengan apa yang Anda 

konsumsi.  

Misal: kalau konsumsi karbohidrat nasi, jangan nasi dengan kualitas gizi yang rendah dan jangan 

kebanyakan. Jangan keseringan makan junk food seperti jajan gorengan di jalan, bakso, mie instan, 

dll. 

Di goodway, Anda akan diedukasi tentang mana makanan yang sehat dan mana yang tidak sehat, 

bukan berdasarkan ilmu nutrisi konvensional, tapi berdasarkan ilmu nutrisi holistik modern. 

 

 

Apa Itu Kondisi Kodrati & Kenapa Tidak Perlu 

Ketosis? 
 

Berbeda dari diet lainnya yang mengandalkan kondisi ketosis, goodway menekankan detoks pikiran, 

tubuh dan jiwa untuk mereset ke kondisi “kodrati”, sehingga ketosis tidak diwajibkan atau bahkan 

tidak diperlukan. 

Kondisi kodrati adalah suatu kondisi di mana tubuh Anda sudah disetel kembali ke “setelan pabrik” 

atau kondisi original yang sudah dikodratkan Tuhan sejak manusia diciptakan. 

http://www.dietgoodway.com/
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Dari awal Tuhan menciptakan tubuh manusia itu dengan sempurna, yaitu memiliki berat badan yang 

ideal, tidak kurus dan tidak gemuk. Itulah kodrat asli tubuh manusia yang masih “terekam” di DNA 

atau genetika kita. 

Itulah kodrat kita, tapi sayang paradigma, gaya hidup dan pola makan yang salah membuat kita 

melenceng dari “setelan pabrik” tersebut sehingga muncullah obesitas, sakit penyakit dan penuaan. 

Coba perhatikan, ada orang yang sudah banyak konsumsi gula, karbohidrat, garam dan lemak, bahkan 

makannya banyak, tetap saja langsing. Inilah kondisi dimana metabolisme atau “program 

genetikanya” tidak error, masih persis dengan kondisi kodrati atau “setelan pabrik”. 

Coba juga Anda perhatikan, ada orang yang sudah makannya sedikit dan sudah rutin olahraga keras, 

tapi tetap saja ngga bisa langsing. Inilah kondisi dimana metabolismenya bermasalah atau “program 

genetikanya” error, tidak sesuai dengan kondisi kodrati atau “setelan pabrik”. 

Saya suka pakai istilah “setelan pabrik” karena mirip dengan handphone yang juga ada setelan 

pabriknya. Ketika hp sudah banyak error atau hang-nya, maka cara terbaik dan tercepat untuk 

memperbaikinya adalah mereset ulang hp ke setelan pabrik. 

Begitu juga dengan tubuh manusia juga ada setelan pabriknya. Ketika Anda sudah coba diet ini – diet 

itu, herbal ini – herbal itu, olahraga ini – olahraga itu, tapi tetap saja gemuk, itu berarti metabolisme 

atau mungkin genetika Anda yang bermasalah. Nah, Diet Goodway akan membantu Anda untuk 

kembali ke setelan pabrik. Jika sudah “reset factory”, maka Anda tidak harus mengandalkan obat diet 

dan tidak harus terus di kondisi ketosis! 

 

Mengapa Pilih Diet Goodway? 
Ada banyak keuntungan dan keunikan yang menjadikan Diet Goodway sebagai pilihan yang tepat. 

Diantaranya adalah sebagai berikut: 

 

(1) Tanpa obat atau produk pelangsing. 

Anda tidak perlu beli produk-produk pelangsing selama menjalankan Diet Goodway. Jika Anda butuh 

bahan makanan dan minuman untuk bantu detoks, itu bisa Anda beli di pasar, toko, kios pinggir jalan, 

supermarket atau minimarket terdekat. 

 

(2) Tidak banyak aturan yang menyiksa. 

Anda masih bisa konsumsi yang manis-manis, karbohidrat, garam, dan lemak. Anda tidak harus 

olahraga berat. Anda tidak perlu pusing hitung kalori &  tidak perlu lapar banget. 

 

(3) Lebih menyenangkan dan membuat Anda lebih bahagia. 

Karena tidak banyak aturan yang menyiksa dan tidak banyak larangan, otomatis dietnya lebih 

menyenangkan dan membuat Anda bahagia. 

 

http://www.dietgoodway.com/
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(4) Tingkat keberhasilan yang tinggi bahkan bisa pasti. 

Kalau Anda berhasil mereset pikiran, jiwa, dan tubuh Anda sehingga mencapai kondisi “kodrati” 

(bukan ketosis), maka tubuh Anda sudah PASTI langsing. 

 

(5) Hasil permanen. 

Ketika sudah mencapai kondisi kodrati, Anda akan langsing secara permanen. Jadi ini bukan diet yoyo. 

 

(6) Membereskan genetika dan batin bawah sadar gemuk Anda. 

Inilah yang kurang di program diet lainnya, karena ada orang tidak bisa langsing itu karena masalah 

genetika dan batin bawah sadar mereka. Ini biasanya dialami oleh mereka yang orangtuanya juga 

gemuk alias keturunan. 

 

(7) Tidak ada efek samping. 

Karena sesuai kodrat, tentu saja Goodway tidak ada efek sampingnya. 

 

(8) Lebih hemat. 

Karena tidak banyak aturan, fleksibel, tidak lapar dan tidak perlu produk pelangsing seumur hidup, 

goodway membuat pengeluaran Anda jadi lebih hemat. 

 

(9) Lebih sehat & kuat, sembuh dari berbagai penyakit. 

Kondisi kodrati akan membuat tubuh Anda lebih kuat dan sembuh dari berbagai penyakit degeneratif 

maupun penyakit akut, seperti misalnya: diabetes, sakit jantung, alergi, maag, asam urat, hipertensi, 

kolesterol tinggi, dll. 

 

 

Apa Bedanya Goodway dengan Diet Lain? 
Goodway Diet tidaklah sama dengan DEBM, Ketogenik, Ketofastosis, Food Combining, Raw Food, Eat 

Clean dan lainnya. 

Contoh: 

1. Kalau DEBM melarang konsumsi madu, nasi, kentang, ubi, labu, dan lain-lain yang banyak 

karbohidratnya, goodway tidak melarangnya. 

2. Kalau ketogenik membatasi karbohidrat hanya 5-10% saja, goodway bisa konsumsi lebih dari 

itu. 

http://www.dietgoodway.com/
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3. Kalau ketofastosis lebih menekankan puasanya yang non-karbo untuk menciptakan kondisi 

ketosis, goodway menekankan detoks pikiran, tubuh dan jiwa untuk mereset ke kondisi 

“kodrati”. 

4. Kalau food combining tidak boleh konsumsi karbohidrat dan protein bersamaan, goodway 

masih memperbolehkannya. 

5. Kalau diet lainnya melarang garam dan lemak, goodway tetap konsumsi garam dan lemak. 

 

 

Prinsip Gaya Hidup dalam Diet Goodway 
 

Beberapa prinsip dalam diet goodway: 

 

(1) Makan dan Minum Secukupnya  

Makan dan minumlah dalam porsi yang cukup, yaitu tidak kurang dan tidak lebih. 

Selain itu, Anda hanya makan saat lapar dan jangan sampai kekenyangan (terlalu kenyang). Ingat ya: 

“makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan”.  

Dan untuk minum air, Anda harus minum secukupnya, jangan kurang sehingga beresiko dehidrasi dan 

jangan berlebih sehingga ginjal bekerja terlalu berat.  

Untuk minum selain air juga sama seperti prinsip di atas. 

 

(2) Tidur Secukupnya 

Tahukah Anda bahwa hormon-hormon tubuh kita diproduksi saat kita tidur malam. Jadi kalau tidur 

malam kita kurang, berarti kita juga kekurangan hormon-hormon penunjang kesehatan dan 

kehidupan kita. 

Selain itu, di saat tidur malam, tubuh kita juga diam-diam melakukan proses metabolisme dan 

pemulihan. Jadi jika tidur malam kita kurang, jangan mengkhayal bisa punya tubuh yang langsing, 

sehat dan awet muda. 

Tidur malam yang cukup untuk orang dewasa adalah sekitar 6-8 jam. Kurang atau lebih dari itu akan 

membawa masalah kesehatan. Ini sudah kodratnya lho ya. Tidak perlu sains-sainsan untuk memahami 

dan menjelaskannya. 

 

(3) Gerak Secukupnya 

Orang jaman dulu tidak ada yang namanya aerobik atau ngegym. Yang ada adalah banyak gerak dan 

jalan kaki yang banyak. Itu wajar karena jaman dulu semuanya tidak serba instan, tidak ada remote 

control, mesin canggih bahkan kendaraan bermotor.  

http://www.dietgoodway.com/
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Ini juga sudah kodratnya karena manusia diciptakan untuk bergerak, bukan untuk diam. Jadi kalau 

mau sehat, banyak-banyaklah bergerak bahkan sampai berkeringat. Jika aktivitas fisik Anda kurang, 

Anda perlu jalan kaki setiap hari minimal 30 menit. 

 

(4) Bersih-bersih Secukupnya 

Bersih-bersih di sini bukan dalam artian bersihin rumah, sikat gigi, cuci tangan atau mandi ya. Ini lebih 

ditujukan dalam arti konsumsi segala sesuatu yang tidak banyak cemaran, bukan junk food dan rajin 

lakukan tindakan detoks buat tubuh kita. 

Detoks tubuh bisa dibantu dengan kebiasaan minum teh hijau atau cokelat hangat setiap hari. Bisa 

juga dengan puasa secukupnya seperti GF (Goodway Fasting). Anda bisa melihat lebih rinci tentang 

puasanya dengan cara klik DI SINI. 

 

(5) Selalu Bersyukur, Bahagia dan Positif 

Tahu tidak kalau rasa bersyukur dan bahagia itu bisa mencegah obesitas? 

Rasa syukur dan bahagia bisa mencegah kita untuk mengeluarkan hormon kortisol penyebab gemuk. 

Sedangkan orang yang stress atau terus tertekan karena pikiran buruknya, akan terus menerus 

mengeluarkan hormon kortisol. Bahkan untuk beberapa orang, stress atau tekanan batin akan 

menyebabkan orang tersebut untuk mencari pelampiasan dengan banyak makan dan minum.  

Positif ini bukan hanya dalam berpikir dan merasakan ya (feeling), tapi juga dalam pilih apa yang 

dikonsumsi. Pilihan harus yang positif juga, yaitu yang sudah pasti baik untuk kesehatan. Walaupun 

makanan tersebut tidak sempurna dari segi sehatnya, setidaknya sesuai kodrat, makanan tersebut 

lebih membawa manfaat (positif) daripada bahayanya. Yang dicari adalah kualitas positif makanannya, 

bukan kuantitasnya. 

 

 

Tidak Usah Terlalu Banyak Mikirin Sains, 

Belajar Saja Dari Realita Hidup 
Di program diet lainnya itu diajarkan untuk hitung kalori dan harus ketosis. Juga dibatasi sekian persen 

untuk karbohidrat, sekian persen untuk lemak, dan sekian persen untuk protein. Gula pasir pun 

“diharamkan”, juga ada yang melarang pakai garam, apalagi lemak. 

Itu semua tidak salah sih dan ada sainsnya, walaupun alasan dibalik itu semua ada beberapa yang 

masih konvensional. Nah, saya sederhanakan itu semua menjadi metode yang sesuai kodrat saja. 

Karena kalau pola makan dan gaya hidup kita sudah sesuai kodrat, berat badan kita sudah otomatis 

ideal sendiri kok. Begitu juga dengan sehat dan awet mudanya juga otomatis.  

Tapi masalahnya karena terlalu banyak “sains-sains” yang dipublikasikan, masyarakat jadi awam 

dengan yang namanya kodrat. Nah, di sinilah saya akan memperkenalkan kembali kodrat kepada 

Anda, supaya Anda bukan hanya kembali ke alam (back to nature), tapi lebih dari itu, yaitu kembali 

ke kodrat (rancangan Tuhan atau God’s design). 

http://www.dietgoodway.com/
https://www.dietgoodway.com/2020/09/goodway-fasting-untuk-mengaktifkan.html
https://www.dietgoodway.com/2020/09/goodway-fasting-untuk-mengaktifkan.html
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Karena tidak terlalu mikirin sains dan hitung-hitungan, usaha menjalankan diet goodway ini lebih 

mudah ketimbang metode diet lainnya. 

 

 

Bagaimana Menerapkan Diet Goodway? 
Menerapkannya gampang banget. Tinggal mengikuti Kodrat atau Hukum Alam, nanti Anda akan 

langsing-langsing sendiri, otomatis sehat dan juga awet muda. 

Materi panduan ini membahas hanya di Level Dasar saja. Tapi walaupun dasar, efeknya tidak main-

main dan Anda tetap bisa turun BB 4-10 kg dalam sebulan jika Anda benar-benar mempraktekkannya. 

Untuk pemula, berikut cara menerapkan Diet Goodway Level Dasar... 

 

Sarapan 

• Terserah jam berapa. Makan hanya jika lapar. Jika tidak lapar, Anda bisa menundanya atau 

bisa juga tidak perlu makan. 

• Menu bebas yang penting ringan, berkualitas dan secukupnya 

• Tutup dengan minum teh hijau atau cokelat hangat, terserah Anda. 

 

 

Makan Siang 

• Terserah jam berapa. Makan hanya jika lapar. Jika tidak lapar, Anda bisa menundanya atau 

bisa juga tidak perlu makan. 

• Makan besar apa saja, yang penting secukupnya, yaitu tidak sedikit dan tidak banyak. 

• Tutup dengan minum teh hijau atau cokelat hangat, terserah Anda. 

 

Makan Malam 

• Terserah jam berapa yang penting jangan lewat jam 7 malam.  

• Makan besar apa saja, yang penting secukupnya, yaitu tidak sedikit dan tidak banyak. 

• Tutup dengan minum teh hijau atau cokelat hangat, terserah Anda. 

 

Sebelum Tidur Malam 

Lakukan pemrograman bawah sadar. Jika terlalu capek, lakukan besoknya sesudah bangun tidur. 

 

 

 

 

http://www.dietgoodway.com/
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Jadwal Mingguan 

Tiap minggunya Anda perlu rutin mempraktekkan Goodway Fasting, dan jalan kaki cepat seperi contoh 

di bawah ini... 

Min  Sen  Sel  Rab  Kam  Jum  Sab 
             

 

 

KETERANGAN 
Blok Oranye = Mulai GF (puasa) jam 7 malam. 
Blok Kuning = Buka puasa minimal jam 11 siang (16 jam). 
Blok Hijau = Wajib olahraga ringan jalan kaki cepat minimal 30 menit. Waktu menyesuaikan 
kesibukan Anda saat itu. 
 

 

 

INGAT: 

1. Jika belum langsing, dilarang ngemil kecuali menambah jatah minum teh atau GCD (Goodway 

Choco Drink).  

2. Wajib Goodway Fasting 2 kali seminggu, minimal 16 jam, terserah hari apa saja, misal: Senin-

Kamis. Rincian info tentang GF (Goodway Fasting) bisa Anda klik DI SINI. 

3. Minum air harus cukup banyak. Ini karena tubuh butuh air untuk membantu detoks. 

4. Tetap konsumsi lemak baik, tapi sebisa mungkin hindari lemak jahat.  

5. Bebas konsumsi apa saja yang penting sehat, bergizi tinggi, dan tidak banyak dimasak (kena 

panas). 

6. Makin sedikit diproses makanannya, maka makin baik. 

7. Usahakan menghindari penguat rasa buatan karena zat aditif seperti ini mengganggu 

metabolisme tubuh Anda untuk langsing. 

8. Jangan begadang, tidur malam minimal 6 jam. 

9. Olahraga ringan setiap hari terutama jalan kaki cepat, kecuali aktivitas fisik Anda sudah 

banyak dan berkeringat. Tapi wajib jalan kaki CEPAT (tidak perlu lari) 3 kali seminggu 

minimal 30 menit. 

 

 

Kenapa Harus Rutin Konsumsi Cokelat? 
Meskipun cokelat mengandung banyak kalori, tapi menurut penelitian, mereka yang makan cokelat 

secara rutin setiap hari memiliki lemak tubuh lebih sedikit dibandingkan yang jarang makan cokelat. 

Para peneliti berasumsi kalau kalori yang terdapat dalam cokelat bukanlah kalori biasa. 

http://www.dietgoodway.com/
https://dutasehat.com/goodway-fasting-untuk-mengaktifkan-proses-autophagy/
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Dilansir Daily Mail, bahan-bahan yang terdapat dalam cokelat membuat metabolisme tubuh bekerja 

lebih keras. Artinya, cokelat bisa mengimbangi lemak-lemak yang sudah lama tertumpuk dalam tubuh. 

Efek metabolisme yang ditimbulkan karena bahan-bahan tertentu ini menjadikan cokelat sebagai 

penganan yang bisa melangsingkan tubuh karena ‘menetralkan’ kalori. 

Pemimpin penelitian Dr Beatrice Golomb dari University of California, San Diego mengatakan, 

“Penemuan kami memperlihatkan kalau komposisi kalori juga berperan memberi pengaruh pada 

berat badan. Jadi bukan hanya jumlah kalorinya saja. Pada kasus cokelat, ini merupakan kabar bagus, 

baik bagi mereka yang hobi makan cokelat maupun hanya iseng-iseng ingin mencoba (makan 

cokelat).” 

Kesimpulan tersebut didapat setelah Beatrice dan timnya menganalisa kebiasaan makan cokelat dari 

972 pria dan wanita, dengan usia rata-rata 57 tahun. Penelitian dimasudkan untuk mempelajari statins 

–obat untuk menurunkan kolesterol. 

Partisipan yang tidak memiliki riwayat penyakit jantung tersebut diajukan sejumlah pertanyaan 

seputar pola diet dan gaya hidup mereka. Salah satu pertanyaan tersebut, ‘Berapa banyak Anda 

mengonsumsi cokelat dalam seminggu?’ Selain wawancara, indeks massa tubuh mereka juga dicatat. 

Temuan yang mereka dapat pun cukup mengejutkan. Hasil studi menunjukkan bahwa responden yang 

lebih sering makan cokelat dalam seminggu, secara statistik memiliki indeks massa tubuh yang lebih 

rendah dibandingkan pemakan cokelat biasa (tidak terlalu sering). 

Penelitian tersebut juga mengklaim, banyak-sedikitnya konsumsi cokelat tidak terlalu berpengaruh 

pada naik atau turunnya indeks massa tubuh. Justru, beberapa zat yang terdapat dalam cokelat bisa 

mempercepat metabolisme tubuh. Epicatechin, salah satu senyawa kimiawi yang terdapat pada 

cocoa, terbukti bisa meningkatkan jumlah mitokondria –tempat berlangsungnya respirasi sel, 

metabolisme asam lemak dan penghasil energi. 

Mitokondria bertugas membakar kalori sementara epicatechin bermanfaat menurunkan berat badan. 

Cokelat juga mengandung thebromine, antioksidan di dalam biji cocoa yang menimbulkan rasa pahit. 

Zat ini bermanfaat memperluas pembuluh darah, meningkatkan kesehatan jantung dan sering 

digunakan untuk merawat penderita hipertensi. 

Penelitian dari tim Tel Aviv University, membuat penelitian pada 193 orang dewasa yang mengalami 

obesitas dan tidak menderita diabetes mellitus. Semua responden ini dibagi dua, satu kelompok 

menjalankan diet penuh minim karbohidrat dan pagi harinya pun hanya makan buah sedikit saja. 

Kelompok kedua, justru saat makan paginya banyak menu karbohidrat berat dan makanan manis 

seperti kue cokelat. Hasilnya, setelah dipantau selama 32 minggu, justru kelompok yang banyak 

mengonsumsi cokelat di pagi harilah yang berat badannya turun lebih banyak. 

Mengapa? Menurut salah satu tim penelitinya, Profesor Daniela Jakubowicz, makan kue cokelat 

sebagai bagian dari sarapan 600 kalori seimbang, yang juga termasuk protein dan karbohidrat, bisa 

menjaga metabolisme tubuh dan bekerja di luar ekstra kalori seharian kemudian. 

Karena kebutuhan kalori sudah banyak terpenuhi saat pagi hari, maka di waktu lain dalam sehari 

tersebut, misalnya siang atau sore hari, kita tidak membutuhkan kalori yang berat lagi. “Tidak ada rasa 

ingin makan cokelat lain saat siang harinya,” ujarnya seperti dilansir dari Dailymail, Kamis (9/2). 

Sebaliknya, jika melakukan diet dengan meminimalisir kalori saat pagi hari, tidak akan terlalu efektif 

menurunkan berat badan. Karena di saat siang atau sore harinya, nanti mesti akan kucing-kucingan 

http://www.dietgoodway.com/
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untuk mencari cemilan berat penuh kalori seperti cokelat. Makan cokelat di pagi hari juga bisa 

mempertahankan berat badan ideal dalam waktu lama. 

Untuk camilan, cokelat yang dimaksudkan ini bukan cokelat susu atau putih lho ya, tapi cokelat hitam. 

Untuk cokelat batangan yang murah tapi tetap ada manfaat kesehatan dan pelangsingannya, Anda 

bisa membeli cokelat batang kiloan untuk memasak kue di toko bahan kue atau supermarket.  

Memang cokelat batangan ada gulanya, tapi jangan terlalu diambil pusing. Masih aman kok karena 

nutrisi di cokelat itu sendiri sudah bisa menetralisir efek negatif dari gula tersebut. Tapi memang, 

makin sedikit gula pasirnya, maka lebih sehatlah cokelatnya. Dan untungnya, di diet goodway, Anda 

masih bebas konsumsi cokelat batangan yang ada gulanya :) 

Contoh merek cokelat batangan untuk kue ini saya rekomendasikan merek Dark Chocolate Collata 

atau Dark Chocolate Tulip, baik yang varian compound atau couverture. 

 

Jika Anda bisa mendapatkan cokelat batangan yang banyak kandungan lemak cokelatnya, wah ini jauh 

lebih bagus lagi kualitasnya. 

Bagaimana dengan minuman cokelat hangat? Lebih baik Anda buat sendiri (racik sendiri), jangan 

minum yang minuman cokelat instant. Anda bisa memakai cokelat bubuk murni yang dijual di 

supermaket atau toko bahan kue.  

Namun, jika ingin yang berkualitas dan punya manfaat terapi yang tinggi, Anda beli saja bubuk cokelat 

yang masih banyak kandungan lemak cokelatnya. Contoh merek yang saya rekomendasikan adalah 

Tulip Cocoa Powder varian Boerdaux, Burgundy atau Noir. Lebih tinggi lagi kualitas gizinya adalah yang 

Cacao Powder (bukan cocoa) seperti misalnya Navitas Organic Cacao Powder, Cau Organic Cacao 

Powder dan Timurasa Cacao Powder. 

Anda bisa membeli cocoa dan cacao powder tersebut di toko bahan kue atau marketplace. 

http://www.dietgoodway.com/
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Kenapa Harus Rutin Konsumsi Teh Hijau? 
Manfaat teh hijau sudah diketahui lama bisa untuk mencegah penyakit jantung dan berbagai kanker. 

Penelitian lainnya yang dipublikasikan Juli 2005 oleh American Journal of Clinical Nutrition 

mengungkapkan bahwa teh hijau juga dapat dipakai untuk mengurangi lemak tubuh. Mereka yang 

mengonsumsi teh hijau sebotol setiap hari selama tiga bulan akan menurunkan lemak tubuh yang 

berakibat penurunan pada berat badannya, dibanding dengan mereka yang mengonsumsi sebotol teh 

oolong. 

http://www.dietgoodway.com/
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Jenis teh lainnya, seperti teh hitam dan teh oolong, juga mempunyai kadar polifenol dalam jumlah 

besar, yang berguna sebagai antioksidan, anti kanker dan anti virus. Tapi bedanya dengan teh lainnya 

itu, teh hijau kaya akan polifenol yang disebut dengan katekin. Katekin ini selain bermanfaat sebagai 

anti peradangan dan anti kanker, pada penelitian terbaru disebutkan dapat juga mempengaruhi 

tumpukan lemak tubuh dan kadar kolesterol. Katekin ini akan memicu penurunan berat badan dengan 

cara membakar kalori dan mengurangi lemak tubuh. 

Penelitian yang dilakukan di Jepang ini, dengan tujuan untuk melihat efek katekin dalam menurunkan 

lemak tubuh dan penurunan berat badan terhadap 35 orang pria. Pria-pria ini mempunyai berat badan 

dan lingkar pinggang yang kurang lebih sama. 

Sebagian pria selama tiga bulan mengonsumsi sebotol teh oolong, yang diberi tambahan ekstrak teh 

hijau yang mengandung 690 mg katekin. Sedang kelompok lainnya diberi sebotol teh oolong dengan 

22 mg katekin. Selama tiga bulan ini, kedua kelompok tersebut diberikan makanan yang sama dengan 

jumlah kalori dan lemak yang sama, sehingga secara keseluruhan mendapat total diet yang sama. 

Setelah tiga bulan menunjukkan pria yang mengkonsumsi ekstrak teh hijau mengalami penurunan 

berat badan yang lebih banyak (2,4 kg dibanding 1,3 kg) dan penurunan indeks massa tubuh (IMT) 

secara bermakna, lingkar pinggang dan juga total lemak tubuh. LDL, kolesterol buruk, juga mengalami 

penurunan. 

Anda bisa membeli teh hijau ini di supermarket, minimarket atau marketplace.  

Jika Anda ingin teh hijau yang memiliki daya bakar lemak lebih tinggi, Anda bisa memilih teh hijau jenis 

matcha. Matcha merupakan daun teh hijau yang digiling halus menjadi serbuk. Cara minumnya cukup 

diseduh dengan air panas. Meminum matcha sama dengan mengonsumsi daun teh sehingga 

kandungan antioksidan tinggi bisa Anda dapatkan. 

Teh hijau matcha dari Jepang yang bisa meningkatkan pembakaran kalori 35 hingga 43% sehingga 

efektif dalam membantu penurunan berat badan. Mengandung antioksidan 10 kali lebih banyak 

daripada teh hijau biasa dan asam amino theanine yang mampu menenangkan pikiran. 

Anda bisa membeli teh hijau matcha ini di toko bahan kue terdekat atau di marketplace. 

 

 

Resep GCD, Minuman Cokelat Hangat Untuk 

Melangsingkan 
Selain teh hijau sebagai minuman utama yang bisa melangsingkan dalam program diet goodway, Anda 

bisa memakai GCD (Goodway Choco Drink) yang juga bisa Anda racik sendiri seperti di bawah ini. 

 

Level 1 – Sederhana 

Resep simpelnya begini: 

• Bubuk cokelat hitam 1 sdm dan gula semut secukupnya diaduk sampai rata ke segelas air 

panas 200-250ml. 

http://www.dietgoodway.com/
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• Biarkan dulu dari panas jadi hangat, lalu tuangkan VCO 1 sdm dan aduk rata walaupun tidak 

bisa larut. 

• Minum selagi hangat biar nikmat :) 

 

Level 2 – Hasil dan Gizi Lebih Signifikan, Bahkan Lebih Enak 

Resepnya begini: 

• Bubuk cokelat hitam 1 sdm dan gula semut secukupnya diaduk sampai rata ke segelas air 

panas 200-250ml. 

• Tambahkan juga bubuk agar-agar 1 sendok teh. 

• Biarkan dulu dari panas jadi hangat, lalu tuangkan santan mentah secukupnya sebagai 

creamer, VCO 1 sdm dan juga garam laut asli setengah sdt. 

• Aduk sampai rata walaupun VCOnya tidak bisa larut. Minum selagi hangat biar nikmat :) 

 

Level 3 – Hasil Lebih Cepat untuk Melangsingkan 

Resepnya begini: 

• Bubuk cokelat hitam 1 sdm dan gula semut secukupnya diaduk sampai rata ke segelas air 

panas 200-250ml. 

• Tambahkan juga bubuk agar-agar 1 sendok teh & bubuk greentea Matcha seperempat sendok 

teh. 

• Biarkan dulu dari panas jadi hangat, lalu tuangkan santan mentah secukupnya sebagai 

creamer, VCO 1 sdm dan juga garam laut asli setengah sdt. 

• Aduk sampai rata walaupun VCOnya tidak bisa larut. Minum selagi hangat biar nikmat      

 

Antioksidan flavonoid dalam cokelat hitam sangat baik untuk kesehatan jantung dan menormalkan 

tekanan darah. Kafein dan flavonoid cokelat hitam sangat baik untuk meningkatkan metabolisme 

pembakaran lemak. Malah, khasiatnya lebih terasa lagi jika Anda pakai bubuk cokelat yang masih 

tinggi kandungan lemak cokelatnya seperti misalnya merek Tulip Bordeaux seperti di gambar. 

http://www.dietgoodway.com/
https://dutasehat.com/mazanta-vco-100-asli-organik-tanpa-pemanasan-dan-dari-buah-kelapa-unggulan/
https://dutasehat.com/mazanta-vco-100-asli-organik-tanpa-pemanasan-dan-dari-buah-kelapa-unggulan/
https://dutasehat.com/mazanta-vco-100-asli-organik-tanpa-pemanasan-dan-dari-buah-kelapa-unggulan/
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Bubuk cokelat. 

 

Gula semut/kelapa yang manisnya renyah karena mengandung kalsium, fosfor dan zat besi, sangat 

aman buat penderita diabetes dan obesitas. Jadi tidak perlu takut tambah gendut      

Anda bisa membeli gula kelapa di supermarket atau marketplace. Jika ragu-ragu dengan kualitas gula 

kelapa di luar sana, Anda bisa memesannya ke kami dengan cara klik DI SINI. 

 

Gula kelapa organik. 

 

Multimineral dari garam laut asli seperti misalnya garam krosok dan garam himalaya, akan menjadi 

nutrisi mineral lengkap (ada 84 mineral) bagi tubuh dibandingkan garam meja yodium, dan justru 

menormalkan tensi darah. Kandungan kalsium, zat besi, dan magnesium di garam ini sangat 

dibutuhkan untuk metabolisme pembakaran lemak. 

http://www.dietgoodway.com/
https://dutasehat.com/shop/mazanta-organic-coconut-sugar/
https://dutasehat.com/shop/mazanta-organic-coconut-sugar/
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Garam laut kasar. 

 

Bubuk agar-agar kandungan seratnya sangat tinggi sekali, sangat baik untuk membersihkan dan 

memperlancar pencernaan Anda, sehingga toksin-toksin penyebab gendut bisa enyah keluar. Serat 

tingginya juga bantu untuk menekan rasa lapar. 

Kandungan Fucoxanthin di agar-agar bisa meningkatkan pembakaran lemak, sedangkan kandungan 

fucodian-nya dapat mencegah penumpukan lemak tidak sehat di tubuh. Anda bisa memakai agar-agar 

merek Swallow Globe Brand untuk hasil yang baik (lihat gambar). 

 

Agar-agar bubuk. 

 

Agar-agar mampu mengurangi penyerapan lemak hingga 75%. Ketika bercampur dengan air, serat 

agar-agar akan mengembang berkali-kali lipat sehingga kita akan merasa kenyang seharian. 

 

VCO (Virgin Coconut Oil) atau minyak kelapa murni kaya akan asam laurat, terbukti manjur dalam 

ratusan studi untuk pengobatan sakit jantung, hipertensi dan kolesterol tinggi. Lemak MCFA seperti 

VCO justru meningkatkan pembakaran lemak. Bagaikan lemak lawan lemak, itulah VCO yang 

merupakan lemak baik mengenyahkan lemak jahat. 

http://www.dietgoodway.com/
https://dutasehat.com/mazanta-vco-100-asli-organik-tanpa-pemanasan-dan-dari-buah-kelapa-unggulan/
https://dutasehat.com/mazanta-vco-100-asli-organik-tanpa-pemanasan-dan-dari-buah-kelapa-unggulan/
https://dutasehat.com/mazanta-vco-100-asli-organik-tanpa-pemanasan-dan-dari-buah-kelapa-unggulan/
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Tapi pastikan VCOnya asli, organik, tidak tengik, tidak dipanaskan dan bukan oplosan, supaya yang 

Anda lakukan ini tidak sia-sia. Kalau ragu dengan kualitas di luar sana, Anda bisa pesan DI SINI. 

 

VCO organik berkualitas premium. 

 

Santan mentah selain bikin rasanya jadi lebih nikmat, kaya akan protein dan serat, baik untuk 

pencernaan Anda dan tambahan nutrisi untuk tubuh Anda. Usahakan santannya mentah segar bikinan 

sendiri ya karena inilah kualitas santan yang terbaik. Tapi jika tidak bisa mendapatkan santan mentah, 

santan cair atau santan bubuk instan juga tidak apa-apa walaupun ada sedikit zat aditifnya dan tidak 

segar. 

Matcha merupakan daun teh hijau yang digiling halus menjadi serbuk. Meminum matcha sama 

dengan mengonsumsi daun teh sehingga kandungan antioksidan tinggi bisa Anda dapatkan. 

 

Bubuk greentea matcha. 

Teh hijau matcha dari Jepang yang bisa meningkatkan pembakaran kalori 35 hingga 43% sehingga 

efektif dalam membantu penurunan berat badan. Mengandung antioksidan 10 kali lebih banyak 

daripada teh hijau biasa dan asam amino theanine yang mampu menenangkan pikiran. 

Anda bisa membeli teh hijau matcha ini di toko bahan kue terdekat atau di marketplace. 

 

http://www.dietgoodway.com/
https://dutasehat.com/mazanta-vco-100-asli-organik-tanpa-pemanasan-dan-dari-buah-kelapa-unggulan/
https://dutasehat.com/mazanta-vco-100-asli-organik-tanpa-pemanasan-dan-dari-buah-kelapa-unggulan/
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Pilih Pemanis Anda 
Sebagai pemanis untuk teh hijau di atas, Anda wajib menggunakan madu dan boleh dicampur dengan 

gula kelapa atau gula semut, stevia, atau sari tebu (segar dan murni). Khusus waktu menuangkan 

madu, jangan dicampurkan ke teh pada saat masih panas. Tunggu hangat dulu baru dicampur ke 

minuman teh. 

Jadi ketika Anda ingin mencampur pemanis madu dengan pemanis lainnya, waktu air masih panas, 

larutkan dulu pemanis selain madu dan setelah jadi hangat, baru larutkan madu. 

Tapi pastikan Anda memakai madu yang asli dan berkualitas supaya terapi Anda tidak sia-sia. Jika Anda 

ragu-ragu dengan kualitas madu di luar sana, Anda bisa memesannya ke kami dengan cara klik DI SINI. 

 

 

Menyiapkan 3 Porsi Teh Hijau & GCD 

Sekaligus 
Jika Anda seorang yang sibuk dan takut tidak sempat menyiapkan minuman teh hijau atau GCD 3 kali 

sehari, Anda bisa menyiapkannya sekaligus dan kemudian menyimpannya dalam 1 botol. 

Untuk teh hijau, caranya begini: 

1. Buat minuman teh hijau hangat untuk 3 porsi.  

2. Selagi masih hangat, ambil sepertiga darinya untuk Anda minum di pagi hari, sedangkan 

sisanya dimasukkan ke dalam botol minuman. 

3. Masukkan teh hijau botol ke dalam lemari es atau bisa juga taruh ditempat yang sejuk, untuk 

nanti diminum lagi siang dan malamnya. 

Untuk GCD, caranya begini: 

1. Buat minuman GCD hangat untuk 3 porsi.  

2. Selagi masih hangat, ambil sepertiga darinya untuk Anda minum di pagi hari, sedangkan 

sisanya dimasukkan ke dalam botol minuman. 

3. Masukkan GCD botol ke dalam lemari es (tidak bisa diluar atau suhu ruangan biasa), untuk 

nanti diminum lagi siang dan malamnya. 

 

Kelemahan dari cara ini adalah Anda tidak bisa menikmati teh atau GCD hangat karena untuk menjaga 

nutrisinya, Anda tidak boleh memanaskan lagi minuman ini. 

Kelemahan lainnya adalah untuk GCD, kandungan VCOnya ketika disimpan di lemari pasti akan 

membeku sehingga rasanya jadi kurang afdol. Tapi jangan khawatir jika VCOnya beku. Kondisi beku 

seperti ini sama sekali tidak mempengaruhi khasiatnya. Ini hanya mempengaruhi rasanya saja dan 

ketika VCO beku ini sudah dimulut dan masuk ke tubuh, ia akan melumer kembali dengan cepat. 

 

 

http://www.dietgoodway.com/
https://dutasehat.com/?s=clover+honey&post_type=product
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Bagaimana Jika Masih Lapar Terus? 
Jika Anda makan banyak tapi tetap lapar itu bisa jadi karena apa yang Anda makan tersebut kurang 

bergizi. Ada banyak khan di sekitar kita yang terlihat porsinya besar, tapi ternyata nilai gizinya rendah?! 

Nah, oleh karena kekurangan gizi itulah tubuh kita mengeluarkan signal rasa lapar, sampai kita benar-

benar makan sesuatu untuk mencukupi gizi yang kurang tersebut. 

Jadi intinya adalah pastikan apa yang Anda makan itu benar-benar bergizi, bukan sekedar berjumlah 

banyak. Utamakanlah kualitas, bukan kuantitas. 

 

 

Kenapa Boleh Konsumsi Karbohidrat? 
Kok bisa tanpa larang karbohidrat? Bukannya karbo itu bikin gemuk? 

Karbohidrat itu ciptaan Tuhan yang diciptakan untuk kita makan juga lho. Masak Tuhan mau celakain 

kita kalau karbohidrat ciptaanNya itu tidak baik buat kesehatan?! 

Jadi percaya aja sama Tuhan. Asal tahu Hukum Alam dan sainsnya, Anda bisa kok konsumsi 

karbohidrat yang cukup banyak dan tetap turun BB.  

Di diet goodway level dasar, Anda bisa konsumsi karbohidrat apa saja yang penting sesuai kodrat 

seperti misalnya: 

1. Dikonsumsi secukupnya, jangan rakus. 

2. Saat lapar saja. 

3. Karbohidratnya tidak banyak diproses/dimasak. 

Saya aja sudah ribuan kali menurunkan BB orang dengan camilan coklat manis yang mengandung 

banyak gula!!! 

Untuk penjelasan lebih rinci lagi tentang karbohidrat, bisa Anda dalami di program Diet Goodway 

Lanjutan yang bisa Anda ikuti dengan cara klik DI SINI. 

 

Kenapa Boleh Konsumsi Garam? 
Garam memiliki banyak fungsi lainnya daripada sekedar mengatur kadar air di dalam tubuh. Beberapa 

manfaat vital garam bagi tubuh adalah sebagai berikut:  

1. Garam paling efektif dalam menstabilisasi detak jantung yang tidak teratur dan bertentangan 

dengan kesalahpahaman bahwa garam menyebabkan tekanan darah tinggi, garam 

sebenarnya penting untuk mengatur tekanan darah bersamaan dengan air.  

2. Garam adalah vital untuk ekstraksi keasaman yang berlebihan dari sel-sel dalam tubuh, 

terutama sekali sel-sel otak. 

3. Garam adalah vital untuk menyeimbangkan kadar gula dalam darah, jadi suatu elemen yang 

diperlukan dalam diabetes. 

4. Garam adalah vital untuk membangkitkan energi hidroelektrik dalam sel-sel tubuh. Garam 

dipergunakan sebagai pembangkit tenaga lokal untuk energi yang dibutuhkan oleh sel. 

http://www.dietgoodway.com/
https://www.dietgoodway.com/p/paket-belajar.html
https://www.dietgoodway.com/p/paket-belajar.html
https://www.dietgoodway.com/p/paket-belajar.html
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5. Garam adalah vital untuk komunikasi dan informasi sel-sel saraf, memproses semuanya 

sepanjang waktu untuk kinerja sel otak, dari masa belum lahir sampai mati. 

6. Garam adalah vital untuk penyerapan partikel makanan melalui jalur usus. 

7. Garam sangat vital untuk menguatkan struktur tulang. Dua puluh tujuh persen garam tubuh 

berada di dalam tulang. Osteoporosis akan timbul ketika tubuh memerlukan garam lebih lagi 

dan mengambilnya dari tubuh. 

8. Garam adalah vital untuk supaya bisa tidur teratur. Ini merupakan suatu media penghipnotis 

alami. 

9. Garam adalah vital untuk mempertahankan seksualitas dan libido. 

10. Dan masih banyak lagi lainnya. 

Dan yang pasti, makanan tanpa garam itu hambar. Setuju?! 

Tapi jangan sembarangan konsumsi garam lho ya. Untuk mendapatkan berbagai manfaat di atas, Anda 

musti mengkonsumsi garam dengan syarat yang mengikuti kodrat sebagai berikut: 

1. Secukupnya.  

2. Pakai garam laut asli bukan garam meja refinasi. Contoh garam laut asli: garam krosok/kasar, 

garam ikan, garam tradisional tanpa merek, garam himalaya. Tidak usah pedulikan iklan 

tentang garam harus banyak yodiumnya (produk pabrik). Percaya saja dengan Tuhan bahwa 

ciptaannya yang masih asli itu sudah cukup, aman tanpa efek samping. 

3. Minum air putihnya harus cukup banyak. 

Untuk penjelasan lebih rinci lagi tentang garam yang sehat, bisa Anda dalami di program Diet Goodway 

Lanjutan yang bisa Anda ikuti dengan cara klik DI SINI. 

 

Kenapa Boleh Konsumsi Lemak? 
Apa bener tidak perlu diet lemak? Bukannya lemak itu tidak sehat dan bikin gemuk? 

Justru diet lemak itu tidak baik buat kesehatan dan tidak kodrati. Kenapa demikian? Ya karena semua 

sel dan hormon tubuh kita itu bahan dasarnya juga dari lemak. Kalau kurang lemak berarti kurang 

bahan dasar buat bikin sel dan hormon kita. 

Selain itu, ada beberapa nutrisi yang tidak bisa larut dengan air, tapi musti dengan lemak seperti 

misalnya vitamin A, D, E, dan K. Kalau lemaknya kurang, berarti vitamin A, D, E, K tadi ngga bisa larut 

di tubuh kita dong?! 

Tapi jangan asal konsumsi lemak ya. Konsumsilah jenis lemak atau minyak yang baik seperti misalnya: 

lemak hewani asli, minyak ikan, minyak kelapa, minyak zaitun, minyak wijen. Sedangkan lemak atau 

minyak yang tidak sehat adalah minyak yang terlalu sering dipakai berulangkali, minyak trans, minyak 

jagung, minyak kedelai. 

Untuk penjelasan lebih rinci lagi tentang lemak, bisa Anda dalami di program Diet Goodway Lanjutan 

yang bisa Anda ikuti dengan cara klik DI SINI. 

 

 

http://www.dietgoodway.com/
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Kenapa Jalan Kaki Cepat? 
Jalan cepat dinilai lebih efektif dalam menjaga berat badan ketimbang pergi ke gym atau mengerjakan 

pekerjaan rumah yang berat. Begitulah hasil penelitian yang dilakukan oleh para peneliti dari London 

School of Economics. 

Wanita di segala usia dan pria berusia 50 tahun ke atas yang secara teratur melakukan jalan cepat 

lebih dari 30 menit berhasil menurunkan berat badan lebih banyak ketimbang mereka yang 

melakukan aktivitas lebih berat, seperti jogging atau bersepeda. 

Bila jalan cepat dijadikan sebuah cara dalam menurunkan berat badan, mereka yang rutin 

melakukannya hampir setiap hari kemungkinan besar memiliki indeks BMI yang lebih rendah serta 

ukuran pinggang yang lebih kecil ketimbang melakukan jenis olahraga lain. 

Untuk mendapatkan kesimpulan itu, Dr Grace Lordan, yang merupakan pemimpin penelitian, telah 

membandingkan orang-orang yang secara rutin berjalan cepat selama satu setengah jam dengan 

mereka yang melakukan pekerjaan rumah berat, olahraga di gym, ataupun olahraga rugbi dengan 

waktu yang sama. 

Setelah itu, Lordan dan tim mengamati lingkar pinggang dan BMI para responden. Hasilnya, baik pria 

maupun wanita yang teratur berjalan cepat berhasil menurunkan lingkar pinggang lebih banyak dan 

BMI yang lebih rendah. 

Penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Risk Analysis tersebut juga menjadi kampanye bahwa jalan 

sehat bisa menjadi cara yang efektif untuk mengatasi obesitas di masyarakat. Di Inggris saja, ada 32 

juta orang dewasa yang mengalami kelebihan berat badan. Bahkan sekitar 12,5 juta di antaranya telah 

mengalami obesitas. 

“Berjalan cepat menjadi pilihan yang mudah dan murah. Tak ada biaya yang perlu dikeluarkan, 

padahal manfaatnya sangat besar. Sehingga pemikiran bahwa ‘setiap langkah begitu penting’ bisa 

menjadi awal yang baik untuk menghindari risiko obesitas dan meningkatkan kesehatan hidup,” lanjut 

Lordan. 

Tapi ingat: Ini harus dilakukan rutin lho ya. Idealnya sih setiap hari minimal 30 menit apalagi bagi Anda 

yang jarang bergerak. Tapi kalau tidak bisa setiap hari karena aktivitas fisik sudah padat, setidaknya 

lakukanlah olahraga jalan cepat minimal 3 kali seminggu. 

Dan juga ingat, yang ditekankan ini adalah jalan kaki cepat, bukan jalan kaki santai atau biasa! 

Alasan lain kenapa pakai jalan kaki cepat saya ajarkan lebih rinci di program Diet Goodway Lanjutan 

yang bisa Anda ikuti dengan cara klik DI SINI. 

 

 

Apa Itu Goodway Fasting? 
Goodway Fasting (GF) menekan pengaktifan proses autophagy, yaitu proses dimana sel tubuh kita 

yang menghancurkan, mendaur ulang dan memakan sel dalam tubuh yang rusak, mati, tidak bisa 

diperbaiki, terserang penyakit atau tidak normal. 

Proses autophagy ini sangat bermanfaat sekali untuk kasus kesehatan seperti gangguan hormonal, 

obesitas, penyakit degeneratif termasuk kanker. Ada yang berpendapat bahwa proses autophagy bisa 
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diaktifkan kalau kita berpuasa selama 12-24 jam puasa. Tapi dalam metode GF, untuk memastikan 

proses autopaghy ini benar-benar terjadi (bukan asumsi), kita akan mempraktekkannya minimal 16 

jam puasa. 

Dengan demikian, cara menerapkan GF yaitu berpuasa tidak makan apapun selama 16 jam, kecuali 

minum air putih, karena air putih tidak membatalkan proses autophagy. Contoh: Setelah Anda makan 

malam jam 19.00, Anda baru bisa buka puasa 16 jam kemudian yaitu jam 11.00 siang. Jadi di sini Anda 

melewatkan sarapan pagi, langsung memulai makan siang di jam 11.00 tersebut. 

Dan untuk membantu pembersihan tubuh serta mengistirahatkan saluran cerna Anda, lakukanlah 

Goodway Fasting (GF) minimal 2 kali dalam seminggu, seperti misalnya puasa Senin-Kamis. 

 

Seperti Apa Mekanisme Autophagy? 

Mekanisme autophagy ini telah diungkap oleh peraih Nobel Kedokteran asal Jepang, yaitu Profesor 

Yoshinori Ohsumi. Ohsumi mengatakan bahwa dengan autophagy, sel dapat dapat mengisolasi bagian 

dari sel yang rusak, mati, tidak bisa diperbaiki, terserang penyakit maupun terinfeksi. Setelah 

mengisolasi bagian yang bermasalah, sel kemudian menghancurkan bagian tersebut menjadi sesuatu 

yang tidak membahayakan dan melakukan daur ulang untuk menghasilkan energi dalam sel. 

Dari mekanisme ini, komponen-komponen sel yang rusak akan dibangun dan diperbaharui kembali. 

Pada kasus sel yang terkena infeksi, autophagy juga dapat mengeliminasi bakteri atau virus 

penginfeksi. 

Kunci untuk mengaktifkan proses autophagy pada sel ialah kondisi ketika tubuh tidak menerima 

asupan nutrisi selama 12-24 jam. Jadi jika kita berpuasa tanpa makan apapun selama 12-24 jam (tapi 

bisa minum air putih), hal ini akan membuat otak menerima sinyal bahwa tubuh sedang kekurangan 

makanan dan harus mencari-cari makanan yang tersisa dalam tubuh sendiri. 

Sinyal ini membuat proses autophagy teraktivasi dan sel mulai melakukan perombakan terhadap 

protein yang rusak ataupun tua di dalam tubuh. Ketika kadar insulin dalam tubuh menurun, glucagon 

mulai bekerja dan membersihkan sisa-sisa sel yang telah mati atau rusak. 

Pastikan selama masa puasa ini, Anda tidak konsumsi makanan atau suplemen apapun, kecuali air 

putih supaya proses autophagy tidak terhenti. 

Apa Saja Manfaat Autopaghy Dalam Goodway Fasting? 

1. Meningkatkan anti-aging alias Anda jadi awet muda. 

2. Menghilangkan protein beracun dari sel-sel yang dikaitkan dengan penyakit 

neurodegeneratif, seperti penyakit Parkinson dan Alzheimer. 

3. Mendaur ulang protein residu. 

4. Menormalkan berat badan Anda. 

5. Menyediakan energi dan dinding perlindungan untuk sel yang masih bisa diperbaiki. 

6. Mendorong regenerasi dan sel-sel sehat. 

7. Merombak sel abnormal seperti sel kanker menjadi sel yang tidak membahayakan dan lebih 

bermanfaat untuk tubuh. 

8. Melindungi sistem saraf dan mendorong pertumbuhan sel otak dan saraf. Autophagy 

tampaknya meningkatkan fungsi kognitif, struktur otak, dan neuroplastisitas. 

9. Mendukung pertumbuhan sel-sel jantung dan melindungi dari penyakit jantung. 

10. Meningkatkan sistem kekebalan tubuh dengan menghilangkan patogen intraseluler. 
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11. Melindungi stabilitas DNA. 

12. Mencegah kerusakan jaringan dan organ yang sehat (dikenal sebagai nekrosis). 

 

 

Piring Makan Warna Merah Bisa Mengurangi 

Nafsu Makan 
Menyajikan makanan di piring berwarna merah atau minum dari gelas yang berwarna merah bisa 

mengurangi konsumsi makanan dan minuman hingga 40 persen. Ini adalah hasil penelitian yang 

dilakukan oleh akademisi dari Jerman dan Swiss, seperti dilaporkan Dailymail. 

Menurut para ahli, warna merah bisa mempengaruhi orang untuk tidak mengambil cemilan karena 

warna ini sering dikaitkan dengan “bahaya, larangan, dan berhenti”. Penemuan ini dipublikasikan 

dalam Appetite Journal. 

Para ahli menyarankan pemerintah dan industri makanan kemasan menggunakan warna merah untuk 

makanan tidak sehat sebagai tindakan pencegahan. Warna tersebut bahkan juga bisa digunakan di 

café untuk mencegah orang minum terlalu banyak. 

Dalam penelitian mereka, para peneliti meminta 41 siswa laki-laki untuk minum teh dari cangkir yang 

diberi label dalam tanda merah atau biru. Rupanya mereka minum 44 persen lebih sedikit dari cangkir 

merah. Pada bagian kedua penelitian ini, 109 orang diberi 10 pretzel di setiap piring merah, biru, dan 

putih. Rupanya mereka hanya sedikit mengambil kue kering dari piring berwarna merah. 

Menurut Ursula Arens dari British Association Dietic, “Merah kemungkinan dikaitkan dengan alarm 

atau sesuatu seperti itu.” 

Jadi, jika ingin mencoba menurunkan berat badan, tidak ada salahnya mencoba untuk mengganti 

piring di rumah dengan piring berwarna merah. 

 

Mengatasi Genetika Cepat Gemuk 
Bapak dan ibunya gemuk, bagaimana sang anak yang mewarisi "genetika gemuk" bisa langsing? 

Sepertinya mustahil! 

Yang satu ini cukup merepotkan. Ada banyak orang yang memang secara genetika memiliki 

kecenderungan untuk gemuk. Tapi bukan berarti ini merupakan hal yang tidak bisa diubah. Merubah 

kode genetika bukanlah suatu hal yang mustahil, walaupun memang tidak mudah melakukannya. 

Untuk merubah kode genetika juga tidak harus dengan teknologi canggih dan mahal. 

Untuk merubah kode genetika, bisa Anda lakukan dengan teknik afirmasi, hipnotis diri, visualisasi atau 

imagery. Sering-seringlah membayangkan bentuk tubuh yang Anda inginkan ketika Anda bangun tidur 

atau sebelum tidur malam. Sugestikan ke dalam HATI dan PIKIRAN Anda bahwa Anda saat ini SEDANG 

langsing, bukannya mengatakan AKAN karena kata “akan” merupakan bentuk ketidakpastian, 

sedangkan kata “sedang” merupakan bentuk kepastian yang sedang terjadi. 
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Ketika melakukan visualisasi seperti ini, RASAKAN juga bagaimana rasanya ketika Anda melihat diri 

sendiri yang langsung dan mendapat pujian dari orang-orang di sekitar Anda. 

Lakukanlah teknik pembayangan dan sugesti diri ini secara rutin tiap hari sampai memperlihatkan hasil 

yang diinginkan. Berikan waktu bagi batin bawah sadar Anda untuk mewujudkannya sesuai gambaran 

dalam benak Anda. 

Jangan lupa untuk merasakan betapa senang dan bahagianya mendapatkan bentuk tubuh idaman 

Anda dan bersyukur bahwa SAAT INI Anda SEDANG dalam proses langsing dan sehat. 

Jika HATI dan PIKIRAN Anda telah kompak dengan HARAPAN Anda, maka keajaiban bisa terjadi. 

 

Kapan Ini Dilakukan & Bagaimana Caranya? 

Anda bisa melakukan ini saat mau tidur malam dan juga sesudah bangun tidur malam, selama minimal 

10 menit. Tapi pastikan cari suasana yang tenang sehingga Anda bisa hening dalam pikiran dan batin 

Anda. 

Caranya adalah sebagai berikut: 

1. Duduk santai dengan posisi yang menurut Anda paling nyaman. Boleh duduk di kursi, sofa, 

atau bersila. 

2. Jika sudah mendapatkan posisi yang paling nyaman, pejamkan mata lalu tarik nafas pelan dan 

panjang, berulang-ulang supaya Anda makin rileks. 

3. Perhatikan dan "dengarkan" nafas Anda sendiri, kemudian perintahkan seluruh tubuh lainnya 

untuk makin rileks. 

4. Dalam kondisi yang rileks tersebut, bersyukurlah kepada Tuhan dalam hati bahwa Anda punya 

kesempatan untuk merubah tubuh Anda sesuai kodrat yang Tuhan tentukan yaitu berat badan 

ideal (karena Tuhan merancang tubuh kita demikian). 

5. Sugestikan atau katakan di dalam HATI dan PIKIRAN Anda bahwa Anda saat ini SEDANG 

langsing, bukannya mengatakan AKAN karena kata “akan” merupakan bentuk ketidakpastian 

dan belum terjadi, sedangkan kata “sedang” merupakan bentuk kepastian yang sedang 

terjadi. 

6. Sambil terus mengatakan di dalam hati, "aku sedang langsing, aku sedang langsing, aku sedang 

langsing" berulang-ulang... bayangkan tubuh Anda yang sudah langsing, dan Anda melihat diri 

Anda tersenyum bahagia dengan tubuh baru tersebut. 

7. Selagi membayangkannya, rasakan juga betapa senang dan bahagianya mendapatkan bentuk 

tubuh idaman Anda, supaya bukan hanya pikiran saja yang memancarkan energi langsing 

tersebut, tapi juga hati Anda. 

8. Terus bayangkan betapa banyak orang memuji-muji tubuh langsing Anda. Bayangkan 

orangtua memuji Anda, pasangan memuji Anda, saudara/i memuji Anda, teman-teman 

memuji... semuanya memuji Anda. 

9. Sambil membayangkan dan merasakan kebahagiaan itu, Anda lalu bersyukur bahwa akhirnya 

Anda BERHASIL langsing dan sehat. Jika di awal visualisasi Anda yakin "SEDANG" langsing, di 

akhir visualiasi Anda sugestikan dan yakini bahwa Anda "SUDAH BERHASIL" langsing. 

10. Setelah itu akhiri visualisasi Anda dengan mengucap dalam hati, "Terima kasih Tuhan. Amin". 

Nah, bangkitlah dari duduk Anda dengan semangat. Jika pas Anda lakukan ini sebelum mau tidur, 

pergilah tidur dengan senyum "yakin". Dan jika Anda lakukan ini sesudah bangun tidur, pergilah 

lakukan aktivitas Anda berikutnya dengan senyum "yakin" dan hati yang penuh semangat. 
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Biasakan Pikiran Anda dengan Pikiran Langsing 

Faktor psikologis perlu diperhatikan juga karena ada juga beberapa orang yang susah untuk langsing 

adalah karena selalu membayangkan dirinya dalam bentuk tubuh gemuk. 

Jika Anda selalu membayangkan tubuh yang gemuk, itu sama saja dengan memprogram batin bawah 

sadar Anda untuk memiliki bentuk tubuh seperti bayangan Anda. 

Tapi jika Anda sering dan selalu membayangkan bentuk tubuh ideal, maka Anda telah memprogram 

batin bawah sadar untuk memiliki bentuk tubuh ideal yang Anda dambakan. Jadi berhentilah memiliki 

pikiran atau bayangan akan bentuk tubuh gemuk, dan mulailah membayangkan bentuk tubuh ideal. 

Mengeluh dengan kegemukan yang ada juga tidak membantu, malah akan membuat Anda jadi benci 

dengan tubuh sendiri. Ini bisa menciptakan pemberontakan tanpa sadar dari tubuh Anda, ketika Anda 

terus menerus mengeluh. 

Terimalah bahwa Anda mengalami obesitas adalah karena kelalaian atau kesalahan Anda sendiri di 

waktu lampau atau Anda menerimanya dengan ikhlas karena ada gen gemuk dari keluarga Anda. 

Namun bersyukurlah bahwa Anda masih punya HARI INI dimana Tuhan memberikan karuniaNya bagi 

Anda untuk memperbaiki kesalahan masa lalu dan bersyukurlah bahwa Anda masih punya HARAPAN 

akan bentuk badan yang ideal dan sehat di masa depan! 

Ada juga teknik sugesti dan visualiasi lainnya yang lebih kuat, yaitu dengan memakai media air. Tapi 

untuk teknik ini, saya ajarkan di program Diet Goodway Lanjutan yang bisa Anda ikuti dengan cara klik 

DI SINI. 

 

Jangan Cemen, Jangan Males! 
Dengan mempraktekkan diet goodway, itu sudah membuat Anda jadi lebih “nurut” sama kodrat yang 

sudah Tuhan tetapkan buat Anda. Jadi usahakan ini jadi lifestyle Anda. 

Jangan berhenti berusaha! 

Mungkin pertama-tama Anda begitu antusias mempraktekkan yang tertulis di panduan ini. Namun ini 

hanya berlangsung selama beberapa hari saja dan di tengah-tengah kesibukan yang ada, Anda pun 

tidak fokus lagi dan berhenti menerapkan apa yang disarankan. 

Faktor inilah yang sering dialami oleh mereka yang gagal. Renungkanlah bahwa Tuhan akan 

memberkati Anda ketika menunjukkan usaha sampai tuntas. Berkat setengah-setengah dari Tuhan 

adalah karena Anda juga berusaha setengah-setengah. 

Biarkanlah Anda terus bertekun menerapkan diet ini sampai menjadi kebiasaan, Jika sudah menjadi 

kebiasaan, Anda akan melakukan diet ini secara otomatis tanpa merasa ada perjuangan. Dengan cara 

inilah Anda akan berhasil mendapatkan berat badan ideal yang sehat dan awet muda. 

Apa yang diajarkan ini kalau dipraktekkan lebih mudah, enak, bahagia dan menyenangkan lho ya 

ketimbang diet lainnya. Jadi, jangan cemen dan jangan malas! 
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Panduan Diet Goodway Lanjutan 
Materi di dokumen ini adalah panduan untuk pemula saja. Dalam materi lanjutan, Anda akan 

mendapatkan informasi yang lebih rinci dan lengkap. Dan tentu saja tingkat keberhasilan untuk bisa 

di kondisi kodrati jadi lebih tinggi, sehingga Anda bisa langsing, sehat dan awet muda lebih cepat serta 

lebih pasti! 

Untuk mendapatkan panduan lanjutan Diet Goodway, silahkan Anda daftarkan diri dengan cara klik 

DI SINI atau copas link di bawah ini di browser Anda... 

https://www.dietgoodway.com/p/paket-belajar.html  

 

Demikian panduan Diet Goodway level dasar ini dari saya. Semoga apa yang saya tulis ini benar-benar 

bisa membantu Anda untuk bisa segera langsing, sehat dan awet muda sesuai keinginan Anda. 

Jika Anda merasa panduan diet ini bermanfaat dan ingin membagikannya ke orang lain, saya ijinkan 

untuk dishare ke banyak orang tanpa harus minta ijin saya terlebih dahulu. 

 

Salam sehat! 

Dt Awan (Andreas Hermawan) 
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TENTANG FOUNDER DIET GOODWAY 
 

Danton Awan (Andreas Hermawan) adalah seorang master medis 

holistik Ananopathy yang mendedikasikan diri dalam suatu 

gerakan layanan kesehatan holistik modern “Healindonesia” yang 

berawal di Denpasar, Bali pada tahun 2008. 

Melalui Healindonesia (sekarang diganti dengan Duta Sehat), Dt. 

Awan mendedikasikan diri untuk mengungkapkan rahasia awet 

muda, susah sakit, dan panjang umur secara alami kepada 

masyarakat serta melindungi masyarakat Indonesia dari: 

• Malpraktek. 

• Kejahatan bisnis “merawat” penyakit, bukannya 

“menyembuhkan” penyakit. 

• AIDS. 

• Mitos dan sains salah seputar dunia kesehatan. 

• Produk dan jasa yang membahayakan kesehatan. 

• Pencemaran lingkungan. 

Dalam gerakannya, Dt. Awan memperkenalkan sains medis holistik ananopathy ke seluruh masyarakat 

Indonesia. Ananopathy adalah gabungan teknik pengobatan alternatif tradisional/kuno dengan 

teknologi dan sains modern, dimana tujuannya adalah menyembuhkan, bukan sekedar merawat. 

Pengobatan Ananopathy fokus pada akar penyakit, bukan pada gejala; merawat manusia secara 

keseluruhan (whole), bukan pada apa yang tampak saja. Tehnik yang digunakan adalah dengan 

menggunakan Hukum Alam, Hukum Sebab-Akibat, perbaikan pola makan & gaya hidup, penggunaan 

bahan-bahan alami, yang diterapkan dengan basis alam dan sains modern. 

Dt Awan juga menciptakan formula camilan coklat yang bisa dipakai untuk melangsingkan, 

mengencangkan/memperbesar payudara, memperlancar ASI, menambah berat badan secara sehat, 

mengatasi diabetes, kanker, hepatitis, limfadenitis, dan antiaging.  

Setelah selama lebih dari 15 tahun melayani pasien-pasien diabetes, kanker, lupus, gagal ginjal, 

HIV/AIDS serta menangani kasus-kasus yang dokter konvensional sendiri tidak berhasil tangani, 

mengkhususkan pelayanannya sebagai konsultan/mentor medis holistik khusus penyakit kritis dan 

terminal (tinggal menunggu waktu). Metode yang digunakan berbasis sains, teknologi, dan alami non-

invasif (tidak menyakitkan). 

 

UNIK, ANTI-MAINSTREAM & KONTROVERSIAL 

DT Awan merupakan konsultan yang unik, anti-mainstream karena prinsip, strategi, dan tekniknya 

dalam pengobatan sangatlah berbeda dengan dokter, ahli gizi dan praktisi kesehatan lainnya, bahkan 

cenderung kontroversial. 

Tapi semuanya logis, bisa dijelaskan dan ilmiah, seperti misalnya: melangsingkan orang dengan gula 

pasir dan minyak; mengobati hipertensi dengan garam, mengobati sakit jantung dan kolesterol 

dengan minyak, mengobati diabetes dengan makanan manis dan enak, mengobati HIV/AIDS dengan 
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nutrisi tanpa ARV, mengobati kanker dengan lemak, soda kue dan makanan enak, mengobati dengan 

camilan, dan lain sebagainya yang anti-mainstream atau out of the box. 

Dt Awan unik, berbeda dengan profesor, dokter, ahli gizi dan pakar kesehatan lainnya. Pakar lain 

mendapatkan keahliannya dari Sekolah Kedokteran konvensional yang mudah dimasuki orang, 

sedangkan Dt Awan mendapatkannya dari komunitas elit yang susah dimasuki orang tidak peduli kaya 

atau berpengaruh. 

Jika kelulusan dokter lain didapat karena menerapkan standar konvensional, Dt Awan 

mendapatkannya dengan cara beda, yaitu menciptakan beberapa metode pengobatan baru serta 

menolong ratusan pasien kaya-miskin dengan penyakit kritis dan terminal. 
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