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Apa Itu Pengobatan Holistik? 
 

 

Mungkin Anda mengira bahwa holistik diambil dari kata holy (suci) 

yang berarti penyembuhan holistik adalah penyembuhan 

supranatural. Bukan, holistik diambil dari kata whole (menyeluruh) 

atau dari pandangan holisme (dari bahasa Yunani holos, yang artinya 

semua, keseluruhan, total) adalah suatu pandangan bahwa semuanya 

di sistem alam semesta ini (sistem fisik, biologis, kimia, sosial, 

ekonomi, mental, bahasa, dll) tidak bisa ditentukan atau dijelaskan 

secara bagian-bagian terpisah saja, tapi dijelaskan secara keseluruhan. 
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SEJARAH MEDIS HOLISTIK 

Sejarah holistik dimulai sebelum istilah 

holism diperkenalkan oleh Jan Christiaan 

Smuts dalam bukunya “Holism and 

Evolution”. Holisme saat ini berkembang 

dalam istilah holistik, yang 

mengombinasikan penyembuhan, seni, 

dan ilmu hidup. Holistik populer dengan 

cepat di tahun 70-an. 

Saat ini, penyembuhan holistik sangat 

dikenal sebagai pendekatan terbaik 

untuk menyeimbangkan kehidupan dan 

kesehatan seseorang dengan cara 

menyatukan aspek fisik, mental, dan spiritualnya sebagai manusia 

yang utuh. 

Walaupun istilah holisme diperkenalkan di tahun 1926, penyembuhan 

holistik sebenarnya sudah ada jauh di jaman kuno kira-kira 5000 tahun 

yang lalu. Sejarawan belum bisa memastikan dari bangsa manakah 

pertama kali ia dipraktekkan. Kebanyakan sejarawan percaya bahwa 

penyembuhan holistic dimulai di India dan atau Cina.  

Para praktisi holistik mempraktekkan prinsip hidup sehat lewat 

menyeimbangkan tubuh, pikiran, dan roh untuk menyatu atau 

harmonis dengan alam. 

Contoh praktis holistik adalah Socrates, yang hidup 4 abad sebelum 

kelahiran Kristus. Ia menganut pandangan ini dan mengajarkan bahwa 

kita harus memandang tubuh sebagai keseluruhan, bukannya bagian 

yang terpisah.  
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Plato juga pendukung pandangan holistik, menyarankan para dokter 

bahwa menghormati hubungan antara pikiran dan tubuh adalah 

sangat penting bagi kesehatan.  

Pengobatan Allopathic atau allopathy (berasal dari Bahasa Yunani, 

állos, lain, berbeda, dan páthos, menderita) adalah istilah yang 

diungkapkan pertama kali oleh Samuel Hahnemann, pendiri 

pengobatan homeopathy (salah satu disiplin ilmu holistik modern). 

Allopathy ditujukan pada pengobatan standar di awal abad 19 sampai 

sekarang, atau biasa disebut sebagai pengobatan medis konvensional, 

pengobatan Barat (Western medicine), biomedicine, scientific 

medicine, atau pengobatan modern.  

Di Amerika Serikat, pengobatan allopathy atau medis konvensional 

ditujukan pada disiplin ilmu dengan gelar Doctor of Medicine (DM) 

bukannya Doctor of Osteopathic Medicine (DO). DO berasal dari 

disiplin ilmu penyembuhan holistic modern.  

 

CABANG PENYEMBUHAN HOLISTIK 

Disiplin ilmu medis holistik terbagi menjadi dua, yaitu: 

1. Medis Holistik Tradisional 

Suatu teknik penyembuhan yang memanfaatkan alam dengan prinsip 

holisme, berawal sejak ribuan tahun lalu. Biasa disebut sebagai 

penyembuhan/pengobatan alternatif atau pengobatan tradisional. 

Yang termasuk medis holistik tradisional adalah akupuntur, akupresur, 

herbal, ayurveda, uropathy, apitherapy, dan lain-lain. Gelar para 

praktisinya bermacam-macam. Ada yang disebut sebagai tabib, shin-

se, dukun, dan lain-lain. 

Tapi di jaman sebelum adanya aliran allopathy (medis konvensional), 

gelar dokter adalah milik dari para praktisi holistik tradisional ini. Gelar 

dokter itupun akhirnya diambil alih oleh praktisi allopathy karena 
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kelihaian “marketing” yang mereka miliki dan menggeser paradigma 

masyarakat untuk lebih mempercayai allopathy dibandingkan holistik 

tradisional. Sebagai penggantinya, sebutan alternatif justru diberikan 

kepada pengobatan/penyembuhan holistik “awal”. 

 

2. Medis Holistik Modern 

Suatu teknik penyembuhan yang menggabungkan penyembuhan 

tradisional/kuno dengan teknologi dan sains modern yang 

memanfaatkan alam dengan prinsip holisme. Medis holistik modern 

berawal sekitar 200 tahun yang lalu dengan adanya homeopathy. 

Yang termasuk medis holistik modern adalah homeopathy, 

osteopathy, ananopathy, naturopathy modern, dan sebagainya. Gelar 

para praktisinya bermacam-macam sesuai dengan aliran/disiplin 

ilmunya. Untuk homeopathy, praktisinya disebut sebagai homeopath. 

Osteopathy, praktisinya disebut sebagai osteopath atau DO (Doctor of 

Osteopathy) di belakang nama. Naturopathy, praktisinya disebut 

sebagai naturopath atau DN (Doctor of Naturopathy) di belakang 

nama. Saya pribadi dari aliran/disiplin ilmu Ananopathy, praktisinya 

disebut sebagai ananopath atau Dt (Danton) di awal nama. 

Tapi perlu juga Anda ketahui bahwa tidak semua alternatif adalah 

holistik. Jika suatu pengobatan alternatif tidak memandang 

permasalahan kesehatan secara menyeluruh, pengobatan tersebut 

berarti bukan pengobatan holistik. 

 

Oh iya, saya perlu jelaskan juga bahwa jika maksud saya dengan 

menyembuhkan, itu artinya benar-benar menyembuhkan, bukan 

sekedar merawat saja. Menyembuhkan yang saya maksud di sini juga 

berarti dari sisi peran manusia dalam proses kesembuhan karena 

selain kebenaran bahwa Tuhanlah yang menyembuhkan, tapi kita juga 
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harus ingat bahwa Tuhan memakai manusia juga dalam proses 

menyembuhkan. 

Sebagai perumpamaan: Dalam pertanian, manusialah yang menabur, 

merawat, dan menuai. Tapi yang memberi pertumbuhan adalah 

Tuhan. Tapi dalam BAHASA umumnya (bukan bahasa religius), 

tindakan manusia dalam proses menabur, merawat, dan menuai 

tersebut adalah tindakan menumbuhkan karena TUJUANNYA adalah 

supaya tanaman yang ditanam itu TUMBUH dan bisa dipanen. 

Saya harap ini bisa mencegah Anda salah paham dengan GAYA 

BAHASA saya yang selalu menyebutkan kata-kata menyembuhkan, 

supaya Anda tidak berkata dalam hati, “Wah sombong sekali. Emang 

siapa Anda kok bisa menyembuhkan? Yang menyembuhkan khan 

hanya Tuhan?!” 

OK mari kita lanjutkan pelajaran kita… 

 

HOLISTIK MODERN ANANOPATHY 

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. 

Praktisi Ananopathy disebut sebagai ananopath, sedangkan gelar 

master atau pemimpin Ananopath adalah Danton. Nah, aliran medis 

saya adalah Ananopathy ini. 

Ananopathy dari segi aplikasinya bersifat 3, yaitu: 
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1. Sederhana. Begitu sederhana karena tidak memerlukan obat-

obatan kimia dan operasi. 

2. Cerdik. Mengajarkan Anda untuk berpikir dan bertindak cerdik, 

bukannya pandai. 

3. Bijaksana. Menekankan pemikiran bijak yang melihat faktor 

moralitas dan keselarasan. 

Dari segi pemikiran, prinsip dasar Ananopathy juga ada tiga yaitu: 

1. Tuhan. Selalu melihat permasalahan dari sudut pandang 

Ketuhanan. 

2. Hukum Alam. Berpedoman pada Hukum Alam dan sains juga 

termasuk di dalamnya karena sains adalah bagian dari Hukum 

Alam. 

3. Kasih. Mendasari pemikiran dan prakteknya atas dasar kasih. 

Dari 6 hal di atas, ini membuat Ananopathy jadi suatu cabang 

pengobatan yang sangat efektif, praktis, alami dan berbasis sains 

modern, serta menekankan sisi spiritualitas dan humanisme yang tak 

terpisahkan. Anda akan memahaminya setelah menyelesaikan materi 

dasar ini. 

Tuhan Sang Maha Pencipta, dengan “pemikirannya” yang Maha 

Bijaksana, telah menyiapkan alam untuk memenuhi SEGALA 

kebutuhan kita akan kesehatan. Sebenarnya kita telah MEMILIKI 

SEGALANYA di dalam alam dan Hukum Alam ciptaanNya. 

Atas dasar pemikiran ini, sebenarnya SEMUA penyakit di dunia ini bisa 

sembuh TANPA HARUS MEMAKAI OBAT-OBATAN KIMIA DAN 

OPERASI. Dalam materi dasar ini Anda akan belajar untuk 

menyembuhkan beberapa penyakit kecil, menengah, dan juga 

mematikan, yang BIASANYA OLEH MEDIS KONVENSIONAL 

DISTANDARKAN HARUS DENGAN OBAT DAN OPERASI, tapi bagi Anda 

tidak perlu. 
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Beberapa “penyakit serius” yang bisa Anda taklukkan setelah 

menguasai beberapa teknik Ananopathy, tanpa obat-obatan kimia 

dan operasi adalah: 

1. Diabetes melitus, 

2. kolesterol tinggi dan sakit jantung, 

3. stroke, 

4. asam urat dan rematik, 

5. tumor dan kanker, 

6. TBC, 

7. maag akut dan kronis, 

8. hepatitis, 

9. gagal ginjal, 

10. demam berdarah. 

Anda pasti tahu bahwa para dokter konvensional harus belajar 

bertahun-tahun untuk bisa mengobati berbagai penyakit yang saya 

sebutkan di atas. Tapi tahukah Anda bahwa dengan Ananopathy, Anda 

bisa menguasai pengobatan untuk mengatasi penyakit-penyakit 

tersebut tidak sampai 1 minggu? Ya benar. Saya tidak bercanda dan 

membual. Anda bisa menguasainya kurang dari 1 minggu, jauh lebih 

pendek rentang waktunya dan bisa segera Anda praktekkan dengan 

tingkat keberhasilan 50-100%, tanpa obat-obatan kimia dan operasi. 

“Wow… bagaimana caranya?” 

Baiklah saya akan berbagi rahasianya kepada Anda. Pertama-tama, 

mari kita pelajari dulu beberapa terapi dasar untuk menyembuhkan 

berbagai penyakit serius. 

 
Referensi: 
➢ http://www.gentle-angel-lessons.com/holistic-history.html  
➢ http://en.wikipedia.org/wiki/Holism  
➢ http://en.wikipedia.org/wiki/Allopathic_medicine  

 

http://www.gentle-angel-lessons.com/holistic-history.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Holism
http://en.wikipedia.org/wiki/Allopathic_medicine
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Terapi Suplemen – Praktis dan 
Menyembuhkan 

 

 

PERBEDAAN PENGOBATAN MEDIS KONVENSIONAL DENGAN 

HOLISTIK MODERN 

 

Banyak orang termasuk dokter sendiri mengira bahwa sains medis 

konvensional (allopathy) sama dengan sains ilmiah. Ini adalah 

pandangan yang keliru dan ada perbedaan besar antara keduanya. 

Andalan dokter medis konvensional adalah obat-obatan kimia itu 

berarti KEKUATAN mereka terletak pada obat-obatan tersebut. Coba 

bayangkan apa yang terjadi jika semua obat-obatan kimia dan 

peralatan operasi di dunia ini tidak ada, apa yang terjadi pada mereka? 

Bisakah mereka mengatasi sakit penyakit tanpa obat-obatan dan 

peralatan operasi? 
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Jawabannya sudah pasti tidak bisa. Inilah yang semua orang tidak 

perhatikan dan tidak sadari bahwa para dokter medis konvensional 

tidak akan bisa melawan penyakit tanpa obat-obatan kimia dan 

peralatan operasi. 

Lain halnya dengan praktisi holistik (baik yang tradisional maupun 

modern), kami tidak perlu obat-obatan kimia maupun peralatan 

operasi untuk mengatasi hampir semua jenis penyakit yang ada 

bahkan yang maut seperti misalnya kanker stadium 4, diabetes, 

stroke, penyakit jantung, gagal ginjal, hepatitis, AIDS, lupus, dan lain-

lainnya (silahkan Anda sebutkan nama-nama penyakit yang Anda 

pernah dengar sebelumnya). 

Ya benar, tidak perlu. Saya berkata benar dan ini merupakan REALITA 

bukan teori belaka. 

Nah, saya share ke Anda apa yang dikatakan ilmuwan dunia yang 

sangat terkenal yaitu Thomas Alva Edison tentang pengobatan yang 

seharusnya: 

“Dokter masa depan tidak lagi memberi obat, namun akan 

menempatkan kepentingan pasiennya dalam rangka bimbingan 

kemanusiaan, bimbingan pengaturan pola makan, dan 

mengenai penyebab serta pencegahan penyakit.” 

– Thomas Alva Edison 

 

Bahkan kedua Bapak Kedokteran Dunia, Sir William Osler, MD dan 

Hippocrates, juga mengatakan hal yang sama, menganjurkan kita 

untuk tidak mengandalkan obat kimia tapi memakai alam untuk 

pengobatan: 

“Salah satu tugas utama seorang dokter adalah mendidik 

masyarakat untuk tidak mengambil obat kimia.” 

– Sir William Osler, MD (Bapak Kedokteran Modern) 
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“Hendaklah makanan menjadi obatmu dan obat menjadi 

makananmu.” 

– Hippocrates (Bapak Kedokteran Masa Lampau) 

 

 

REALITA PERBEDAAN MEDIS KONVENSIONAL DENGAN MEDIS 

HOLISTIK MODERN 

(Ya benar, realita, bukan sekedar pernyataan perbandingan) 

Medis Konvensional Medis Holistik Modern 

Modern dan memakai 
teknologi canggih. 

Modern dan memakai 
teknologi canggih. 

Ditunjang uji ilmiah, tapi 
kurang ditunjang kesaksian 
KESEMBUHAN pasien. 

Ditunjang uji ilmiah + ditunjang 
banyak kesaksian 
KESEMBUHAN pasien. (Inilah 
yang selalu tidak diperhatikan 
oleh masyarakat bahwa selain 
uji ilmiah, seharusnya ada bukti 
nyata dari kesaksian para 
pasien yang berhasil sembuh 
karena uji ilmiah bisa 
dimanipulasi, sedangkan 
realita tidak bisa dimanipulasi) 
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Uji ilmiah lebih banyak 
dilakukan di dalam 
laboratorium. 

Uji ilmiah dilakukan di dalam 
laboratorium dan di lapangan. 
(Perlu Anda sadari realita 
bahwa manusia tidak tinggal di 
dalam laboratorium, jadi 
diperlukan uji ilmiah di 
lapangan untuk menentukan 
validitas kebenaran suatu 
pengobatan. Habitat asli 
manusia bukan di dalam lab 
tapi di lingkungan bebas yang 
“penuh warna”). 

Mengandalkan obat-obatan 
kimia dan operasi. 

Tidak mengandalkan obat-
obatan kimia dan operasi. 

Memandang penyakit dan 
kondisi manusia secara 
terpisah. 

Memandang penyakit dan 
kondisi manusia secara 
menyeluruh. 

Lebih cenderung menekan 
gejala. 

Mengatasi akar penyakit dan 
gejalanya. 

Sintetis atau tidak alami. Lebih banyak alami, sintetis 
lebih sedikit. 

BANYAK memiliki efek 
samping. 

Hampir tidak ada efek samping. 
Bahkan yang dikatakan efek 
samping biasanya bukan efek 
samping, tapi reaksi awal atau 
proses penyembuhan. 

Mahal. Lebih murah bahkan bisa gratis. 

Hasil yang terlihat dalam 
mengurangi atau 
menghilangkan gejala penyakit 
cepat (bukan akarnya). 

Hasil yang terlihat dalam 
mengurangi atau 
menghilangkan gejala penyakit 
juga cepat bahkan DALAM 
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KEBANYAKAN KASUS bisa lebih 
cepat lagi. 

Mencemari lingkungan. Tidak mencemari lingkungan. 

Pengobatan tidak aman 
dikonsumsi dalam jangka 
panjang, apalagi untuk seumur 
hidup. 

Pengobatan aman dikonsumsi 
dalam jangka panjang dan bisa 
untuk seumur hidup. 

 

Saya selalu menemukan “REALITA MENYEMBUHKAN” dari terapi 

suplemen dalam kasus-kasus penyakit yang saya alami sendiri, 

terlebih dalam kasus-kasus para pasien saya. Jika Anda butuh bukti 

nyata, silahkan Anda datang ke acara pertemuan MLM yang menjual 

suplemen kesehatan, maka Anda akan menemukan BANYAKNYA 

KESAKSIAN sebagai bukti bahwa konsumen mereka bisa SEMBUH 

hanya karena suplemen, tanpa obat-obatan kimia dan operasi. 

REALITA ini mematahkan pernyataan para ahli medis yang 

menyatakan bahwa suplemen itu tidak bisa menyembuhkan. 

Dalam kesaksian-kesaksian tersebut ada banyak disebutkan bahwa 

mereka sebelumnya mendapatkan pengobatan medis konvensional 

tapi tidak sembuh-sembuh juga. Inilah bukti REALITA bahwa suplemen 

BISA JAUH MELEBIHI OBAT-OBATAN KIMIA DAN PERALATAN OPERASI, 

DENGAN TINGKAT EFEKTIFITAS TINGGI, AMAN TANPA EFEK SAMPING, 

ALAMI, CEPAT, DAN MURAH. 

Untuk bukti holistik modern, bisa Anda baca buku “The Miracle of 

Enzime” karya Dr. Hiromi Shinya (salah satu dokter holistik modern), 

yang mengobati pasien-pasiennya jauh lebih efektif dengan makanan. 

Bukti-bukti lainnya yang adalah REALITA, bisa Anda temukan di rak-rak 

toko buku pengobatan alternatif yang menyodorkan kesaksian-

kesaksian mereka yang sembuh dengan cara holistik (ditambah 

pernyataan para pasien bahwa sebelumnya mereka pernah mendapat 

perawatan medis tapi tidak sembuh-sembuh juga). 
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Karena Anda “melek” internet, saya sarankan Anda juga mencari bukti 

via fasilitas Search Engine Google atau Yahoo. Di internet Anda akan 

mendapatkan BERJUTA-JUTA bukti kehebatan dan keefektifan sains 

holistik, ditambah dengan tunjangan bukti-bukti ilmiah. Ini semua 

adalah REALITA bukan sekedar pernyataan belaka. Inipun saya alami 

dalam kasus-kasus penyakit yang saya alami sendiri dan juga pasien-

pasien saya. 

Sekali lagi saya tekankan, ini adalah REALITA bukan sekedar 

PERNYATAAN ATAU TEORI BELAKA. 

Baiklah saya akan berikan salah satu contoh bahwa suplemen bisa 

lebih berkhasiat daripada obat kimia dan operasi, melalui artikel 

berikut: 

Apa Kata Para Dokter tentang Minyak Kelapa 

Murni untuk Pengobatan? 

 

Sudah banyak ilmuwan dan para dokter di dunia yang 

mendukung pemakaian VCO (Virgin Coconut Oil alias minyak 

kelapa murni) untuk pengobatan. Di Indonesia sendiri sudah 

banyak dokter memakainya untuk mengobati stroke, TBC, 

kejang-kejang, diabetes, obesitas, gangguan prostat, hepatitis, 

dan lain-lain. 

Mari kita lihat penuturan mereka tentang VCO di bawah ini. 

 

SEMBUHNYA STROKE 

Stroke itu menghampiri Kanisius Nusa ketika bangun tidur. Hari 

itu, pertengahan Juni 2000, mestinya ia berangkat kerja ke 

sebuah peternakan ayam di Sabah, Malaysia. Jangankan 

mengayuh sepeda ke tempat ia mendulang ringgit, 

menggerakkan tangan dan kaki sebelah kiri pun amat sulit 
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baginya. Hari sebelumnya ia memang terjatuh dari kereta angin 

saat hendak bekerja. Namun, ia sama sekali tak menyangka 

dampaknya sehebat itu: bagian tubuh kiri lumpuh. 

Teman-temannya membawa Kanisius ke rumahsakit. Hasil 

diagnosis dokter di negeri jiran itu menunjukkan, anak ke-2 dari 

5 bersaudara terserang stroke. Mulailah kelahiran Maumere, 

Nusa Tenggara Timur, 28 Mei 1970 itu melewati hari demi hari 

di atas pembaringan. Ringgit hasil kerja kerasnya di negeri orang 

itu terkuras untuk biaya pengobatan. Sayangnya, kesembuhan 

yang diharapkan sulit direngkuh. 

Itulah sebabnya teman-temannya membawa Kanisius pulang ke 

Desa Nangameting, Kecamatan Alok, Maumere. Di kampung 

halaman, ia kembali menjalani berbagai pengobatan. Hasilnya, 

sama saja, bahkan kondisinya kian parah. Ia sulit berkomunikasi 

secara verbal. 

Siang dan malam baginya sama saja: berbaring di ruang lembap 

dan bau. Pertengahan 2005, Petrus Swarnam, sahabatnya 

berkunjung. Mereka saling kenal ketika bekerja di sebuah 

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Petrus kaget melihat 

sosok sahabatnya. Kulit tipis Kanisius membalut belulang. 

Bobotnya cuma tersisa 40 kg dari sebelumnya 55 kg. Tak lama 

berselang Petrus mengunjungi keluarganya di Pulau Jawa. Di 

sanalah ia mendengar informasi soal minyak kelapa murni yang 

populer sebagai virgin coconut oil (VCO). Kembali ke Maumere, 

Petrus membawa 5 botol VCO masing-masing 90 ml. 

VCO itulah yang diminum Kanisius 3 kali sehari masing-masing 1 

sendok makan. Pada pekan ke-4 kegembiraannya membuncah: 

tangannya dapat digerakkan. Itu bagai sebuah keajaiban. 

Harapan kesembuhan kini disandarkan pada VCO. Ia rutin 

minum minyak hasil perasan Cocos nucifera. Persis pada 17 

Agustus 2005 ia melepas kursi roda lantaran kaki dan tangannya 
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berfungsi normal. Ketika dihubungi Trubus pada penghujung 

Maret 2006, pria 35 tahun itu lancar berkomunikasi. 

 

DIRESEPKAN PARA DOKTER 

Pasien yang sembuh setelah mengkonsumsi VCO kini kian 

mudah dijumpai. Itu bukan hanya monopoli masyarakat 

nonmedis. Sebab, banyak dokter yang meresepkan VCO -yang 

notabene termasuk herbal -bagi para pasiennya. Tengoklah 

Rumah Sakit Jakarta di jantung kota metropolitan. Di sana dr 

Satya Hanura SpS memberikan tambahan VCO bagi pasien-

pasien stroke. Obat-obatan medis antistroke tetap diberikan. 

“VCO sifatnya komplementer,” ujar dokter spesialis saraf 

alumnus Universitas Indonesia. 

Dalam 2 -3 bulan kadar Low Density Lippoprotein (LDL) pasien 

turun signifikan menjadi rata-rata 110 mg/dl; sebelumnya 200 

mg/dl. “Dengan penurunan kadar LDL darah, sangat mengurangi 

kekambuhan stroke, ” katanya. Menurut Hanura VCO sebagai 

sumber energi. Maklum, pasien stroke umumnya mengalami 

gangguan menelan dan sulit makan akibat larangan konsumsi 

garam, makanan pedas, dan lemak. “Nafsu makannya 

berkurang. VCO memberi kebutuhan energi tubuh. ” Sejak 

November 2005 -awal Maret 2006 Hanura telah memberikan 

VCO kepada 10 pasien stroke. 

Menurut dr H Hardhi Pranata SpS, neurologis RS Gatot Soebroto 

Jakarta, stroke antara lain dipicu oleh pengerasan pembuluh 

darah. Pengerasan itu dapat dicegah oleh hormon progesteron 

pada pria dan estrogen (wanita). Itulah sebabnya pada kaum 

perempuan, stroke umumnya menyerang wanita menopause 

lantaran kecilnya kadar estrogen. “VCO kaitannya dengan 

hormon adalah meningkatkan kadar pregnenolone (bahan 

progesterone dan estrogen, red). Pregnenolone itu punya efek 
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antioksidan, antipenuaan. Itu yang menyebabkan VCO punya 

efek antiheterogenik, di samping membunuh kuman penyebab 

penyumbatan pembuluh darah, ia juga mengaktifasi hormon 

yang meningkatkan metabolisme tubuh menjadi lebih baik,” ujar 

ahli saraf itu. 

Pemicu stroke lainnya adalah tingginya kolesterol sehingga 

terjadi penyempitan pembuluh darah. Dampaknya pembuluh 

darah di otak lebih kecil. Untuk mengatasi tingginya kolesterol, 

dr Imam Rusdi SpS dari RS Sardjito Yogyakarta menyarankan 

pasien untuk mengkonsumsi VCO. “Pertimbangan saya, VCO 

lebih murah daripada obat penurun kolestrol konvensional, ” 

ujar dokter spesialis saraf alumnus Universitas Gadjah Mada. 

Harga salah satu obat penurun kolesterol, Fibrat dan Statin, 

mencapai Rp16.000 untuk sekali konsumsi. 

Tentu saja, VCO bukan cuma murah, tapi juga tokcer 

menurunkan kadar kolesterol. Itu dibuktikan oleh dr 

Probosuseno SpPD dari RS Sardjito Yogyakarta terhadap 10 

pasien berkadar kolesterol tinggi. Pada riset itu kelahiran 

Sukoharjo itu menghentikan pemberian obat antikolesterol. Dua 

pekan setelah konsumsi VCO -dosis 3 kali sendok makan per hari 

-kadar kolesterol mereka kembali diukur. 

Hasilnya, kadar kolesterol mereka turun. Sayang, dokter spesialis 

penyakit dalam itu menolak membeberkan persentase turunnya 

kolesterol lantaran saat ini tengah meneliti ulang pada 30 pasien 

untuk memperoleh hasil lebih objektif. “Lemak dalam VCO bisa 

dipakai secara cepat. VCO asam lemak jenuh rantai sedang 

sehingga tak perlu mengikuti jalur yang lazim seperti mentega. 

VCO langsung diserap tubuh,” ujar dokter yang bercita-cita 

semua penyakit dapat diatasi dengan obat asli Indonesia itu. 
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TIDAK LAGI LUMPUH 

Selain kepada pasien stroke, dr Satya Hanura SpS juga 

memberikan minyak kelapa murni bagi penderita tuberkulosis 

(TBC) tulang. Pasien itu -sebut saja Anita -sekaligus mengalami 

gangguan fungsi lever sehingga obat-obatan anti-TBC seperti 

Ethambutol HCl dan Pyrazinamide tidak diberikan. Obat itu 

mengganggu fungsi lever sehingga menyebabkan peningkatan 

enzim lever beberapa kali lipat. Padahal, lever berperan penting 

dalam menetralisir racun. 

Ketika ditangani, kondisi Anita amat mengenaskan. Ia lumpuh, 

tubuh kurus, bobotnya cuma 45 kg. Hanura memberikan obat 

medis Rifampicin dan INH plus VCO. “Rifampisin juga sebetulnya 

tak boleh diberikan. Untuk menetralisir diberi tambahan obat 

hepatoprotektor,” katanya. VCO dikonsumsi sebelum makan. 

Dosisnya 3 kali sehari masing-masing 2 sendok makan. Setelah 

makan barulah ia menelan obat-obatan dokter. 

Dua pekan kemudian, ketika kontrol bobot tubuhnya naik 1 kg. 

Peningkatan bobot tubuh salah satu parameter keberhasilan 

pengobatan TBC. “Nafsu makan bertambah baik. Sebulan 

kemudian naik lagi 2 kg,” ujar alumnus Fakultas Kedokteran 

Universitas Indonesia itu. Penambahan VCO memberikan hasil 

memuaskan. Tiga bulan berselang, Anita dapat berjalan lagi. 

Meski pengobatan belum tuntas, hasil itu amat 

menggembirakan. Menurut Hanura TBC tulang idealnya 

dipantau selama 9 -12 bulan; pengobatan baru berjalan 5 bulan. 

Apa peran minyak dara terhadap membaiknya pasien TBC 

tulang? “VCO meningkatkan daya tahan tubuh, melemahkan 

bakteri, dan membantu proses penyembuhan,” ujar ayah 2 anak 

itu. 
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KEJANG 30 JADI HANYA 2 KALI 

Pemanfaatan VCO kian luas untuk mengatasi beragam penyakit. 

Dokter Hardhi Pranata meresepkannya untuk pengidap epilepsi, 

migrain, vertigo, dan sakit kepala. Secara umum, VCO 

memberikan efek positif bagi para pasien. Pasien epilepsi dari 

Serang, Provinsi Banten, contohnya. Sebut saja Alamanda, 

semula kerap kejang, 23 -30 kali sehari. Sel saraf Alamanda 

mengalami kerusakan setelah menderita campak. Untuk 

menangani epilepsi, Hardhi tetap memberikan obat antikejang. 

Alumnus Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga itu juga 

meresepkan VCO. Dengan tambahan minyak kelapa murni, 

frekuensi kejang Alamanda turun drastis, 2-3 kali sebulan. 

“Kejang-kejang dapat dinetralisir oleh VCO sehingga dapat 

dijadikan sebagai makanan tambahan yang membantu 

meningkatkan daya imun pasien,” kata pria 54 tahun itu. Ahli 

saraf itu menuturkan, “Ini suatu kasus yang membuka cakrawala 

baru bagi peneliti VCO. Penggunaan VCO mengurangi kejang-

kejang pada penyakit epilepsi.” 

Banyak pasien pecandu narkotika dan psikotropika lain di RS 

Ketergantungan Obat Fatmawati Jakarta Selatan yang 

mengkonsumsi VCO. Semula seorang pasien melapor kepada dr 

Yuliani Dahlan yang menanganinya, “Dok, saya dikasih VCO. Saya 

coba ternyata enak. Boleh ngga diteruskan?” Alumnus 

Universitas Negeri Sebelas Maret itu mengizinkan konsumsi VCO 

setelah mempelajari dan mengecek proses pembuatan minyak 

perawan di sebuah produsen. 

Para pecandu narkoba itu mengkonsumsi minyak dara 3 kali 

sehari masing-masing 1 -2 sendok makan. Konsumsi itu sejam 

setelah obat-obatan medis. Hasilnya memang menggembirakan. 

“Efek paling menonjol adalah tubuh pasien lebih sehat, 

sebelumnya tampak lemas.” Wajar pecandu narkoba lemas 
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lantaran mereka hidup seenaknya: lupa tidur dan lupa makan, 

sehingga kesehatan terganggu. Oleh karena itu daya tahan 

tubuh dan stamina mereka harus diperbaiki. Salah satu caranya 

dengan konsumsi VCO secara rutin. 

Di RS Mardi Rahayu, Kudus, Jawa Tengah, dr Philemon 

Konoralma, SpPD pun meresepkan VCO. Kelahiran Maluku 

Tenggara Barat 27 Februari 1944 itu tak serta-merta 

menyodorkan minyak dara kepada pasien. Alumnus Fakultas 

Kedokteran Universitas Hasanuddin itu lebih dulu meneliti 

manfaat VCO untuk kesehatan. Kasus yang diamati adalah 

dirinya sendiri dan ayah mertua yang menderita diabetes 

mellitus. 

Selama ini untuk mengontrol gula darah dokter menyodorkan 

glibenklamid. Obat itu hanya cocok untuk penderita kencing 

manis dengan bobot tubuh ideal atau kurus. Dosisnya ½ tablet 

per hari. . Philemon dan mertuanya -Yosep Dara, kelahiran 

Maumere 1924 -meminum VCO 3 kali sehari masing-masing 1 

sendok makan berbarengan dengan waktu makan. Glibenklamid 

dihentikan sama sekali. 

Hasil pemeriksaan gula darah Yosep Dara menunjukkan, pada 24 

September 2005 (137 mg/dl), 25 September 2005 (178 mg/dl), 

28 September 2005 (199 mg/dl), 2 Oktober 2005 (159 mg/dl). 

Gula darah terus terkontrol pada angka 97 mg/dl, 200 mg/dl, 134 

mg/dl, 105 mg/dl, 119 mg/dl, 135 mg/dl. Gula darah terkontrol 

pun dialami oleh Philemon. Dari hasil itu Philemon 

berkesimpulan, VCO dapat mengontrol gula darah. Setelah 

penggemar anggrek itu yakin akan khasiat VCO, barulah ia 

meresepkannya kepada para pasien. 
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HASIL PASIEN YANG MEMUASKAN 

Salah satu pasien dr Philemon adalah Komariah. Ia menderita 

kencing manis lebih dari 10 tahun dengan berbagai keluhan 

seperti pegal-linu, sakit kepala, konstipasi alias sulit buang air 

besar, dan sakit ulu hati. Pada 10 November 2005 gula darah 

mencapai 185 mg/dl. Biasanya untuk mengobati sakit kepala dan 

pegal-linu, Komariah minum obat penghilang nyeri 3 kali sehari. 

Namun, sejak minum VCO, sakit kepala hilang. 

Gula darahnya berangsur-angsur turun menjadi 98 mg/dl pada 

17 November 2005, 112 mg/dl (22 November 2005), dan 117 

mg/dl (3 Februari 2006). Begitu pun tekanan darahnya terus 

membaik. Bahkan, sakit ulu hati, dan konstipasi hilang. “Itu yang 

saya lihat bahwa VCO memang menjanjikan sebagai bentuk 

terapi,” kata Philemon. Memang ada beberapa pasien yang 

kadar gulanya tidak turun. “Yang mempengaruhi gula darah 

tinggi sangat banyak, misalnya diet tidak ketat, kurang olahraga. 

Terutama untuk pasien yang gemuk, disiplin diet dan olahraga 

itu sangat utama,” kata ayah 3 anak itu. 

Pasien lain yang ditangani Philemon adalah Uripningsih. Ia 

datang dengan kondisi tekanan darah 170/100 mmHg, gula 

darah 273 mg/dl, dan bobot tubuh 81 kg dengan tinggi 155 cm. 

Uripningsing menderita obesitas. Mulai 3 Oktober 2005, ia 

mengkonsumsi VCO 3 kali sehari, masing-masing 1 sendok 

makan sebelum makan. Duapuluh dua hari kemudian, tekanan 

darahnya 140/90 mmHg dan bobot 78 kg. “Malah ada pasien lain 

yang turun bobot badan 5 kg selama 2 minggu setelah minum 

VCO,” ujarnya. 

Apa rahasianya VCO menurunkan bobot tubuh? “VCO 

menyebabkan rasa kenyang sehingga nafsu makan berkurang. 

Sementara karena asam laurat memberikan energi cepat maka 
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meski porsi makan berkurang atau malah tidak makan, 

seseorang tetap bertenaga,” ujarnya. 

Dokter spesialis penyakit dalam itu juga meresepkan VCO 

kepada penderita obesitas dengan diabetes, atau diabetes 

dengan keluhan neuropati – kelainan saraf seperti kesemutan, 

mata kabur, konstipasi, dan sakit ulu hati akibat gas menumpuk 

di ulu hati. Menurut Philemon VCO memperlancar percernaan. 

Di dalam tubuh, VCO cepat diubah menjadi energi sehingga 

memperbaiki fungsi metabolisme, terutama sel saraf dan 

pembuluh darah menjadi lebih baik. 

 

KESEMBUHAN PROSTAT 

Keampuhan minyak perawan mengatasi prostat dan hepatitis 

persisten -virus hepatitis terus menetap -terbukti di Semarang. 

Pasien-pasien kedua penyakit itu memang diberi tambahan 

resep VCO oleh Prof Dr dr Susilo Wibowo yang menanganinya. 

Dokter spesialis andrologi itu beralasan memberikan tambahan 

VCO bagi mereka. Pada kasus hepatitis persisten, pasien bisa 

menghabiskan uang lebih dari Rp100-juta untuk menebus obat. 

Di pasaran harga obat antivirus hepatitis seperti Interferon amat 

mahal, Rp1-juta hanya untuk sekali pakai. Celakanya, efektivitas 

membunuh virus cuma 30%. Di samping itu respon tubuh pasien 

setelah mengkonsumsi obat itu lemas, muntah, dan meriang. 

Sedangkan pada penanganan prostatitis kronis tingkat 

kegagalannya 40%; dulu, 10%. Sejak Agustus 2005 -Maret 2006, 

tercatat 50 pasien prostatitis kronis yang ditangani Susilo. Dari 

jumlah itu hanya 2 pasien yang belum sembuh, diduga tak 

konsisten mengkonsumsi VCO. 

Alumnus Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro itu 

menuturkan, efektivitas penyembuhan meningkat 90% bila daya 



  

 

DAFTAR ISI KATALOG HUBUNGI KAMI 

 

H
al

am
an

 2
6

 
MENGENAL MEDIS HOLISTIK & BAGAIMANA 

MEMPRAKTEKKANNYA 

tahan tubuh bagus. Selama ini VCO dikenal memperbaiki daya 

tahan tubuh. Susilo belum mengevaluasi pasien hepatitis 

persisten yang diberi VCO – jumlahnya 6 orang. “VCO mencegah 

kerusakan lever lebih lanjut dan melindungi organ hati, ” 

katanya. 

Masih banyak dokter yang meresepkan VCO bagi para 

pasiennya. Sekadar menyebut beberapa adalah dr Tohir A El 

Kherid di Jakarta, dr Muhammad Ali Imron (Pare-Pare, Sulawesi 

Selatan), dan dr Otty Wijanarko (Banyumas, Jawa Tengah). 

Menurut dr H Hardhi Pranata SpS, VCO itu sudah dapat 

dikatakan sebagai obat, tetapi tidak memiliki kriteria sebagai 

obat. “Kalau suatu obat menurut definisi farmakologi yaitu suatu 

bahan kimia yang diberikan pada orang dengan dosis tertentu, 

waktu tertentu, pada orang tertentu, dan biasanya bila 

digunakan dalam jumlah banyak akan menimbulkan keracunan. 

Nah, ini tidak berlaku pada VCO (karena tidak menimbulkan 

keracunan, red).” Pro-kontra hal yang lumrah, termasuk pro-

kontra dokter dalam meresepkan VCO bagi pasien. Sekarang, 

keputusan ada di tangan konsumen: mengkonsumsi atau 

menjauhi VCO. Yang harus diingat, konsekuensi selalu seiring 

sejalan dengan keputusan. Bukankah, minyak yang jauh lebih 

berbahaya karena mudah trans seperti minyak goreng, sehari-

hari menjadi santapan masyarakat kita? Sementara VCO terbukti 

secara ilmiah aman bagi tubuh. 

Referensi: trubus-online.com, 2006 – Sardi Duryatmo/Peliput: 

Evy Syariefa, Laksita Wijayanti, dan Vina Fitriani 

 

MEMANFAATKAN SUPLEMEN UNTUK MENYEMBUHKAN 

Para praktisi holistik modern walaupun tidak mengandalkan obat-

obatan kimia, tapi kami juga punya media penyembuh lainnya yang 

PRAKTIS yaitu suplemen. Ya benar, suplemen itu bisa dipakai untuk 
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menyembuhkan, bukan sekedar sebagai makanan pelengkap atau 

sekedar menjaga tubuh supaya tetap sehat belaka. 

Apa yang saya ungkapkan memang blak-blakan dalam membuka 

mengoreksi kesalahan-kesalahan medis konvensional. Tapi saya tidak 

bermaksud menjelek-jelekkannya. Saya bermaksud untuk berbicara 

apa yang benar untuk melindungi banyak orang. Apa yang baik akan 

saya katakan baik, dan apa yang jelek akan saya katakan jelek pula. 

Berbeda dari itu sama saja dengan berdusta. 

Coba bayangkan apa jadinya jika Anda tidak mengetahui sains yang 

benar tentang kesehatan dan pengobatan? Anda akan jadi korban 

malpraktek dan korban bisnis “merawat atau menjual penyakit”. 

Itulah sebabnya mengapa kasus-kasus malpraktek makin marak dan 

orang jadi mengandalkan obat-obatan kimia yang penuh dengan efek 

samping dan tidak ramah lingkungan tersebut. 

Kata-kata saya yang “jujur” dan tidak ditutup-tutupi ini mungkin 

“membakar jenggot” pihak-pihak tertentu, tapi saya percaya bahwa 

suatu organisasi atau komunitas yang baik pasti memiliki hati dan jiwa 

yang besar untuk menerima dengan positif semua kritikan dan koreksi 

yang ada. Apalagi jika organisasi atau komunitas tersebut ternyata 

dalam standar ilmu dan prakteknya memiliki banyak kesalahan yang 

bisa membahayakan nyawa banyak orang, ia harus dengan 

kerendahan hati dan berjiwa besar MAU BERUBAH setelah dikoreksi. 

Dengan adanya Healindonesia, besar harapan saya supaya makin 

banyak orang yang bisa saya lindungi, selamatkan, dan tingkatkan 

kualitas hidupnya. Impian saya untuk melindungi tanah air dan 

generasi mendatang dari pencemaran obat-obatan kimia pun akan 

terwujud dengan makin banyaknya orang yang tahu akan sains holistik 

modern. 

Orang tak berpendidikan pun bisa tahu apa yang terjadi jika lebih dari 

250 juta penduduk Indonesia mengonsumsi obatan-obatan kimia dan 

kemudian membuangnya ke air dan tanah sekitar. Itu sama saja 
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meracuni lingkungan, diri sendiri, dan anak cucu kita! Harus ada yang 

sadar dan peduli dengan “ancaman bahaya” ini. Kita tidak perlu 

menoleh atau menunjuk ke arah lain karena orang yang peduli dan 

sadar itu tidak lain SEHARUSNYA adalah DIRI KITA SENDIRI. 

Perubahan harus dimulai dari diri sendiri dan menularkannya ke orang 

lain! 

Saya percaya bukanlah kebetulan Tuhan membawa Anda mempelajari 

ebook ini dan dibaliknya pastilah ada rencana yang mulia, untuk diri 

Anda sendiri dan untuk orang-orang di sekitar Anda. 

 

ANTARA SUPLEMEN NATURAL DAN SUPLEMEN SINTETIS 

Anda perlu tahu bahwa suplemen itu ada dua jenis yaitu natural dan 

sintetis. Suplemen natural adalah hasil ekstraksi langsung dari sumber 

makanan yang mengandung unsur-unsur zat alami, seperti jaringan 

tubuh hewan, tumbuh-tumbuhan, madu, tanah liat, dan garam. 

Sedangkan yang sintetis umumnya merupakan rekayasa kimiawi 

dalam laboratorium. 

Dalam praktek pengobatan, saya menyarankan Anda untuk memilih 

suplemen natural karena suplemen jenis ini mudah diserap oleh tubuh 

dan tidak perlu banyak enzim untuk mencernanya. Dalam banyak 

kasus, suplemen natural jauh lebih efektif dan menyembuhkan 

dibandingkan sintetis. 

 

PERBEDAAN ANTARA EFEK SAMPING DENGAN PROSES 

PENYEMBUHAN 

Ada perbedaan antara efek samping dengan proses penyembuhan. 

Efek samping adalah suatu kondisi tidak nyaman yang muncul karena 

adanya kerusakan "sampingan" yang tidak diinginkan dari pengobatan 

yang diberikan. Selain itu, dikatakan efek samping jika suatu 
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pengobatan justru menambah permasalahan kesehatan selain 

permasalahan utama. 

 

Sedangkan proses penyembuhan ini ada 4 jenis, yaitu: 

1. Proses penyesuaian tubuh, dimana tubuh menyesuaikan sistem 

metabolisme untuk bisa memanfaatkan pengobatan yang diberikan. 

Reaksi yang mungkin muncul berbeda-beda pada tiap individu, misal: 

pusing, mual, sakit perut. 

Reaksi-reaksi tidak nyaman ini TERKADANG (tidak selalu) muncul pada 

orang yang belum pernah atau belum biasa mengonsumsi suplemen 

yang memiliki kandungan gizi sangat tinggi. Apa Anda pernah 

memperhatikan seseorang yang tidak pernah melakukan jogging 1 

jam kemudian disuruh melakukannya? Apa yang terjadi pada orang 

tersebut setelahnya adalah ia pasti akan mengalami kaku otot dan 

jantung berdebar keras tak beraturan. Namun jika ia telah melakukan 

jogging berkali-kali selama lebih dari sebulan, sensasi tidak nyaman 

pada otot dan jantungnya akan mulai hilang, dan keduanya malah 

makin kuat. 

Coba Anda bandingkan orang yang tidak biasa minum minuman keras 

dengan orang yang terbiasa dengannya. Orang yang terbiasa minum 

minuman keras, tidak akan mudah mabuk dibandingkan yang tidak 

biasa. 

2. Proses penyerangan, dimana setelah menerima pengobatan, tubuh 

menyerang kuman atau sel tidak sehat di dalam tubuh. Jadi 

pengobatan yang dijalani telah meningkatkan sistem imun untuk 

melakukan “serangan militer” kepada para kuman dan sel-sel yang 

tidak sehat, misal: sel kanker. Di dunia nyata, yang namanya 

“peperangan” pasti meninggalkan “bekas-bekas perang” atau juga 

membuat suasana “memanas”. Nah, di dalam tubuh kita juga 
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demikian. Jadi reaksi yang muncul bisa berupa demam tinggi, nyeri 

otot, sakit kepala, sakit perut, dan lainnya. 

Contoh, untuk menyembuhkan kanker, terkadang sistem imun 

memutuskan untuk “membakar” sel-sel kanker sehingga kita 

merasakan demam yang sangat tinggi. Ini memang sangat tidak 

nyaman dan membuat kita khawatir, namun tubuh kita tahu apa yang 

harus dilakukannya. Setelah “perang” ini selesai, demam pun lenyap 

dan sel kanker telah musnah. 

3. Proses detoksifikasi, dimana tubuh mengeluarkan racun atau zat-

zat berbahaya dari dalam tubuh ketika/setelah menerima 

pengobatan. Reaksi yang mungkin muncul: batuk-batuk, pilek, 

demam, gatal-gatal, borok, banyak mengeluarkan keringat, sering BAK 

dan BAB. 

Setelah melewati proses penyerangan, ada banyak sampah-sampah 

bekas “perang” dan tubuh akan memutuskan untuk membuang 

sampah-sampah ini keluar. Selain sampah-sampah bekas perang, 

seringkali ada juga sampah-sampah dari pola makan kita sehari-hari 

atau stress berkepanjangan. Nah, tubuh memiliki banyak jalur untuk 

membuangnya, yaitu membuangnya lewat: 

▪ mulut bisa berupa reaksi batuk-batuk dan muntah, 

▪ telinga dengan reaksi keluar kotoran telinga, 

▪ hidung dengan reaksi pilek, 

▪ mata dengan reaksi sering keluarnya kotoran mata berlebih, 

▪ kulit bisa berupa reaksi gatal-gatal, borok bernanah, dan 

keringat berlebih, 

▪ alat kelamin dengan reaksi sering buang air kecil, dan 

▪ anus dengan reaksi sering buang air besar atau diare. 

Kita ambil contoh, seseorang yang banyak mengkonsumsi junk food, 

saluran pencernaannya telah kotor dan di beberapa dinding usus telah 

terjadi penyumbatan. Setelah orang ini mengkonsumsi herbal 

tertentu untuk memulihkan kesehatan pencernaannya, tubuhnya 



  

 

DAFTAR ISI KATALOG HUBUNGI KAMI 

 

H
al

am
an

 3
1

 
MENGENAL MEDIS HOLISTIK & BAGAIMANA 

MEMPRAKTEKKANNYA 

akan mengeluarkan reaksi detoks untuk mengeluarkan zat-zat kotor 

dalam pencernaan dan mengikis penyumbatan yang ada. Jadi orang 

tersebut akan merasakan perutnya seolah-olah “digocoh” sampai 

sakit, mual, dan diare. 

4. Proses regenerasi, dimana setelah menerima pengobatan, tubuh 

menganti sel-sel lama dengan sel-sel baru untuk memperbaiki sel, 

jaringan atau organ yang telah rusak. Reaksi yang mungkin muncul: 

ganti kulit, badan lemas, dan mengantuk. 

Proses regenerasi sangat diperlukan karena selesai proses 

penyerangan, pasti banyak sel-sel yang mati atau rusak. Regenerasi 

juga diperlukan pada kasus-kasus penyakit degeneratif atau 

kecelakaan. 

Contoh: ketika patah tulang, kita konsumsi suplemen untuk 

mempercepat penyembuhan. Nah, tubuh pun akan bereaksi dengan 

rasa kantuk yang luar biasa supaya kita beristirahat total sehingga 

energi tubuh bisa difokuskan untuk regenerasi sel tulang, otot, dan sel 

lainnya yang rusak. 

 

Proses penyembuhan yang terkadang menimbulkan reaksi tidak 

nyaman di atas, harus dialami oleh tubuh supaya tubuh bisa 

mengalami kesembuhan. Jika Anda merasakan reaksi tidak 

mengenakkan setelah menggunakan pengobatan alternatif, dan 

kemudian Anda menghentikan pengobatan yang diberikan, itu sama 

saja dengan menghentikan proses penyembuhan. 

Suatu reaksi bisa dkatakan merupakan suatu efek samping (tubuh 

menolak pengobatan yang diberikan) apabila setelah melewati 3 hari, 

kondisi penderita MAKIN BERTAMBAH PARAH pada saat pengobatan 

diteruskan. Reaksi-reaksi negatif ini biasanya terlihat langsung pada 

saat penderita mengonsumsi obat-obatan kimia yang tidak cocok 

dengan tubuh. 
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Lain halnya dengan reaksi “tidak nyaman” pada proses penyembuhan, 

tubuh akan merasa tidak nyaman pada awalnya, tapi kemudian tubuh 

menjadi makin membaik dan akhirnya sembuh total ketika 

meneruskan pengobatan yang diberikan. Reaksi-reaksi tidak nyaman 

ini TERKADANG (tidak selalu) muncul pada orang yang belum pernah 

atau belum biasa mengonsumsi suplemen yang memiliki kandungan 

gizi sangat tinggi. 

Ingat! Jika Anda mengalami reaksi tidak nyaman seperti ini, kemudian 

menghentikan pengobatan, itu sama saja dengan menghentikan 

proses penyembuhan. Jadi teruskan pengobatan alami Anda supaya 

bisa SEMBUH TOTAL. Tapi jika Anda tidak tahan dengan reaksi tidak 

nyaman yang ada, Anda bisa mengurangi setengah dari dosis 

sebelumnya. 
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Prinsip Anda Adalah Apa Yang Anda 
Makan 

 

Setiap hari sel-sel tubuh kita ada saja yang mati dan untuk mengganti 

sel-sel yang mati itu, tubuh melahirkan sel-sel yang baru. Untuk bisa 

melahirkan sel yang baru, tubuh perlu bahan dasar pembuat sel. 

Darimanakah bahan dasar itu berasal? 

Dari apa yang kita makan dan minum! 

Jika kita makan makanan yang sehat, maka tubuh akan mendapat 

bahan dasar pembuat sel yang sehat, sehingga terlahirlah sel yang 

sehat pula. Kumpulan sel yang sehat ini akan menjadi jaringan yang 

sehat. Kemudian jaringan yang sehat ini juga membentuk organ yang 

sehat pula. Maka terbentuklah tubuh kita yang sehat dan kuat. 

Hal sebaliknya pun terjadi, jika kita makan makanan yang tidak sehat, 

maka tubuh akan mendapat bahan dasar pembuat sel yang tidak 

sehat, sehingga terlahirlah sel yang tidak sehat pula. Sel ini adalah sel 

yang lemah bahkan memiliki kelainan atau cacat sel. Kumpulan sel 

yang cacat atau tidak sehat ini akan menjadi jaringan yang cacat atau 

tidak sehat. Kemudian jaringan yang tidak sehat ini juga membentuk 
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organ yang tidak sehat pula. Maka terbentuklah tubuh kita yang 

lemah, tidak sehat atau memiliki kelainan. 

Metabolisme tubuh dan sistem imun sangat dipengaruhi pola hidup 

dan makan kita. HAMPIR SEMUA permasalahan kesehatan yang Anda 

alami, sebenarnya lebih banyak dikarenakan karena kebiasaan makan 

yang salah yang mengakibatkan terciptanya sel-sel, jaringan, organ, 

dan tubuh yang lemah dan tidak sehat. Sebagai solusi 

penyembuhannya, Anda HARUS MERUBAH KEBIASAAN MAKAN 

ANDA. 

Kuncinya adalah pada nutrisi dan Self Healing (kemampuan tubuh 

menyembuhkan diri sendiri). Jika kita mengkonsumsi makanan-

minuman yang sehat, maka kita akan memiliki self healing yang ajaib 

dan tubuh yang sehat serta kuat. Terapi yang memanfaatkan alam, 

pengaturan gaya hidup, dan disertai pengaturan pola makan Anda, 

menjawab kebutuhan Anda untuk bisa awet muda, susah sakit dan 

panjang umur. Anda pun bisa memperoleh berat badan ideal dengan 

mengetahui kebiasaan makan yang benar. 

Banyak-banyaklah mengonsumsi sayur-sayuran, kacang-kacangan 

(kecuali kacang tanah), kecambah, dan buah-buahan segar. Jika 

memungkinkan, carilah yang organik supaya Anda terhindar dari 

racun pestisidanya. 

Jangan makan TERLALU banyak karbohidrat padi-padian dan terlalu 

banyak makan daging untuk menjaga pH tubuh Anda tetap normal. 

Porsi yang CUKUP baik dalam makan sehari-hari adalah 40% sayur 

atau buah, 40% karbohidrat, 20% daging. Makin mengurangi 

prosentase karbohidrat dan daging, makin baik pula kesehatan Anda 

(kalau bisa karbohidrat padi-padiannya hanya 5-10% saja). 
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Ada beberapa hal penting lainnya yang harus Anda tahu dan waspadai 

dalam kebiasaan mengonsumsi sesuatu supaya Anda bisa terbebas 

dari permasalahan kesehatan Anda, yaitu: 

1. Selama sakit hindari gula dan pemanis buatan. Pemanis yang aman 

untuk Anda atau pasien adalah daun stevia, madu, dan gula merah. 

Info tambahan: 

Mana Lebih Sehat, Gula Pasir, Gula Batu atau Gula Merah? 

Efek Negatif Pemanis Buatan Aspartame Yang Perlu Anda 

Ketahui 

2. Ganti garam meja Anda dengan garam laut tradisional asli. Info 

tambahan: 

Garam Yang Sehat Bukan Garam Meja Beryodium 

3. Selama sakit, kurangi (bukan hindari) produk-produk kedelai non-

fermentasi seperti misalnya tahu, susu kedelai, burger tahu, dan lain-

lain. “Apa? Saya harus menghindari susu kedelai? Bukannya itu baik 

untuk kesehatan?” Ya benar, Anda harus mengurangi susu kedelai, 

tahu, dan produk kedelai non-fermentasi lainnya, karena semua itu 

memiliki efek negatif jika terbuat dari kedelai hibrida (GMO), Anda 

RUTIN dan BERLEBIH mengonsumsinya. Info yang bertolak belakang 

dengan pandangan umum ini bisa Anda lihat detailnya di: 

Sisi Negatif Kedelai yang Tidak Diketahui Banyak Orang 

4. Selama sakit hindari produk-produk yang mengandung banyak 

kafein seperti misalnya kopi, soft drink, dan coklat susu pabrikan 

(bukan coklat hitam). Detail infonya bisa Anda lihat di: 

5. Yang satu ini semua orang sudah tahu, yaitu merokok itu berbahaya 

buat kesehatan.  

6. Sumber air untuk memasak yang baik adalah air suling atau air 

mineral. Air PAM cukup baik jika hanya dipakai untuk mencuci bahan 

makanan saja, tidak untuk memasak karena air PAM mengandung 

https://www.medisholistik.com/2020/09/mana-lebih-sehat-gula-pasir-gula-batu.html
https://www.medisholistik.com/2018/12/efek-negatif-pemanis-buatan-aspartame-yang-perlu-anda-ketahui.html
https://www.medisholistik.com/2018/12/efek-negatif-pemanis-buatan-aspartame-yang-perlu-anda-ketahui.html
https://www.medisholistik.com/2018/07/garam-yang-sehat-bukan-garam-meja.html
https://www.medisholistik.com/2018/12/sisi-negatif-kedelai-yang-tidak-diketahui-banyak-orang.html
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klorin dan bahan kimia lain yang tidak akan hilang ketika dipanaskan. 

Justru makin dipanaskan, beberapa jenis bahan kimia tersebut makin 

aktif. 

Apalagi untuk minum, air PAM harus dihindari. Klorin dan zat kimia 

berbahaya dari Air PAM jika rutin dikonsumsi akan menumpuk di 

dalam tubuh Anda dan bisa menyebabkan limfadenitis, maag, 

gangguan syaraf dan otak, menurunnya sistem imun, dan paling parah 

adalah kanker. 

Jadi, demi kesehatan Anda pribadi dan keluarga Anda tercinta, jangan 

memasak dengan menggunakan Air PAM terlebih lagi untuk 

kebutuhan air minum. 

7. Hindari mengonsumsi susu sapi olahan karena susu sapi olahan 

merupakan salah satu makanan yang bisa menyebabkan Anda sakit, 

jika rutin dikonsumsi dan tidak organik. “Woo…woo… tunggu dulu… 

Kok bisa? Pendapat Anda ini lagi-lagi bertolak belakang dengan 

pendangan umum selama ini!!!” Ya memang... Itu karena sapi jaman 

sekarang sudah banyak tercemar oleh obat-obatan antibiotik dan 

hormon sintetis yang otomatis mencemari susunya. Untuk menjawab 

penasaran Anda, silahkan klik detail info-nya di: 

Susu Mengandung 20 Jenis Obat Penghilang Rasa Sakit, 

Antibiotik, dan Hormon Pertumbuhan Sintetis 

8. Hindari segala macam makanan fast food atau junk-food seperti 

misalnya burger, hot-dog, French frice, spaghetti, fried chicken, dan 

lain-lain. Indonesia juga memiliki junk-food sendiri seperti misalnya 

gulai kambing, mie ayam, bakso, pangsit mie, dan gorengan. 

Kenapa mereka semua disebut junk-food adalah karena: 

– Beberapa dari mereka mengandung zat-zat karsinogen artinya 

menyebabkan kanker. Apalagi yang digoreng dengan minyak trans, 

kandungan zat karsinogen-nya cukup tinggi, terlebih makanan yang 

digoreng terlalu lama dan minyaknya tidak diganti-ganti. 

https://dutasehat.com/susu-mengandung-20-jenis-obat-penghilang-rasa-sakit-antibiotik-dan-hormon-pertumbuhan-sintetis/
https://dutasehat.com/susu-mengandung-20-jenis-obat-penghilang-rasa-sakit-antibiotik-dan-hormon-pertumbuhan-sintetis/


  

 

DAFTAR ISI KATALOG HUBUNGI KAMI 

 

H
al

am
an

 3
7

 
MENGENAL MEDIS HOLISTIK & BAGAIMANA 

MEMPRAKTEKKANNYA 

– Minyak tak jenuh-nya yang telah diolah secara kimia (minyak trans) 

tidak baik untuk kesehatan jantung. 

– Semuanya BANYAK mengandung zat-zat aditif (penyedap rasa, 

pewarna, dan pengawet sintetis) yang tidak baik untuk syaraf, tiroid, 

otak, jantung, ginjal, dan bisa menyebabkan kanker. Walaupun tubuh 

kita memiliki sistem untuk membuang racun, tapi kita harus ingat 

bahwa kemampuan tubuh untuk membuang racun juga terbatas. 

Dalam ambang batas tertentu, zat-zat aditif tersebut akan menumpuk 

di dalam tubuh kita. 

Walaupun kadar zat-zat aditif tersebut sesuai dengan takaran aman 

yang resmi, tapi jika kita RUTIN mengonsumsinya, tubuh akan 

mengalami kesulitan untuk mengeluarkannya. Ini sama saja dengan 

“menabung” penyakit sedikit demi sedikit. 

– Mie buatan pabrik jaman sekarang mengandung zat lilin yang baru 

bisa dikeluarkan dari tubuh kita setelah 3-7 hari. Apalagi mie instan… 

ini merupakan salah satu makanan yang buruk dan rendah nutrisi, 

ditambah mengandung zat lilin perusak sistem pencernaan. 

Bagi Anda yang suka menolong yang miskin atau mereka yang ditimpa 

musibah bencana, janganlah menyumbangkan ke mereka mie instan 

karena tidak baik untuk kesehatan mereka. Mie instan hanya baik 

untuk mengenyangkan perut saja. 

9. Hindari memasak makanan terlalu lama karena panas merusak 

kandungan enzim dan vitamin dalam makanan tersebut. Apalagi 

dengan cara deep fried (goreng kering) atau memanggangnya, bukan 

hanya gizinya rusak, makanan tersebut malah akhirnya mengandung 

zat-zat yang bisa menyebabkan kanker dan juga zat-zat yang tidak baik 

untuk pencernaan serta jantung Anda. Memasak atau memanaskan 

dengan microwave juga tidak baik untuk kesehatan, karena 

gelombang radiasinya merubah komponen molekul makanan menjadi 

bersifat karsinogen (penyebab kanker). 
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Hal-hal ini saya sebut dengan diet sehat prinsip “Anda adalah apa yang 

Anda makan”. Anda tidak harus menerapkannya 100%, tapi dengan 

merubah kebiasaan makan Anda sesuai dengan prinsip ini, hampir 

semua dari permasalahan kesehatan Anda akan hilang dengan 

sendirinya. Anda pun juga jadi susah sakit dan lebih awet muda. 
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Kehebatan Minyak Kelapa Murni 
 

 

Kelapa dan minyak kelapa digunakan dalam berbagai bentuk 

pengobatan tradisional. Yang paling terkenal di antaranya adalah 

pengobatan Ayurveda di India. Di sini produk kelapa menempati posisi 

penting dan merupakan komponen esensial dalam beberapa jenis 

obat. Minyak kelapa dikenal karena khasiat penyembuhannya baik 

dalam Ayurveda maupun pengobatan rakyat di India untuk mengobati 

berbagai keadaan seperti luka bakar, luka, borok, jamur kulit, kutu, 

batu ginjal, dan disentrikolera. 

Di Panama, Amerika Tengah, orang diketahui MEMINUM minyak 

kelapa dari gelas untuk membantu mereka mengatasi rasa nyeri. 

Mereka telah belajar dari generasi ke generasi bahwa mengkonsumsi 

minyak kelapa mempercepat pemulihan dari penyakit. 

Di Jamaika, minyak kelapa dianggap sebagai tonik kesehatan yang baik 

bagi jantung. Di antara orang Polinesia, minyak kelapa sangat 
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berharga melebihi semua tanaman lain dalam hal khasiat gizi dan 

kesehatannya. Khasiat penyembuhan oleh kelapa telah lama dikenal 

di budaya yang mengernbangkan tanaman ini. Hanya baru-baru ini lah 

manfaat ini mulai dikenal di seluruh dunia. 

Tidak seperti lemak lainnya, minyak kelapa melindungi kita terhadap 

penyakit jantung, kanker, diabetes, dan penyakit degeneratif lainnya. 

Minyak ini mendukung dan menguatkan sistem kekebalan sehingga 

membantu tubuh menghalau serangan infeksi dan penyakit. Minyak 

ini unik dan berbeda dari minyak jenis lain karena mempercepat 

penurunan berat badan, yang membuatnya dikenal sebagai satu-

satunya lemak rendah kalori di dunia. 

MCFA dalam minyak kelapa memiliki efek antimikroba yang kuat yang 

dapat membunuh berbagai organisme penyebab infeksi, bahkan 

superkuman yang resisten terhadap obat. Minyak kelapa terbukti 

merupakan makanan super yang mudah dicerna dan digunakan 

sebagai zat gizi bagi tubuh. Penelitian medis dan pengalaman klinis 

terus-menerus mengungkapkan kegunaan lain dari minyak ajaib ini. 

Anda dapat mulai menikmati manfaat kelapa tanpa melakukan 

perubahan drastis dalam cara hidup normal Anda. Sesungguhnya, 

memasukkan kelapa ke dalam hidup Anda dapat dilakukan hanya 

dengan tiga langkah sederhana: (1) menggunakan minyak kelapa saat 

memasak dan menyingkirkan semua minyak nabati lain dari makanan 

Anda, (2) makan kelapa dan produk kelapa sebagai bagian dari 

makanan secara teratur, (3) mengoleskan minyak kelapa langsung 

pada kulit dan rambut agar dapat menyerap manfaat 

penyembuhannya langsung ke dalam tubuh. 

“Minyak kelapa memiliki efek yang netral pada kolesterol darah, 

bahkan dalam keadaan di mana minyak kelapa merupakan satu-

satunya sumber lemak,” lapor Dr. George Blackburn, seorang peneliti 

Harvard Medical School yang bersaksi di sidang dengar pendapat 

Kongres mengenai minyak tropis pada tanggal 21 Juni 1988. “Minyak 
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(tropis) ini telah dikonsumsi sebagai bagian yang substansial dari 

makanan di banyak populasi selama ribuan tahun tanpa adanya bukti 

efek berbahaya pada mereka,” ujar Mary G. Enig, Ph.D., seorang ahli 

lemak dan minyak dan mantan rekanan peneliti di University of 

Maryland. 

 

Pastikan Anda memakai VCO yang asli, berkualitas tinggi, tidak 
tengik dan bukan oplosan supaya pengobatan Anda tidak sia-
sia. Jika Anda ragu dengan kualitas di luar sana, silahkan Anda 
memesannya di mazanta.com . 

 

KITA SEMUA PERLU KOLESTEROL 

“Lho tunggu dulu… bukannya para dokter dan media massa selalu 

bilang kalau kita harus menghindari makanan berlemak? Bukankah 

banyak lemak itu tidak baik untuk kesehatan? Itulah yang SERING dan 

SELALU saya dengar. Kok bisa minyak kelapa Anda sarankan untuk 

mengobati orang sakit?” 

Ide bahwa mengonsumsi banyak lemak hewan dan kolesterol tinggi 

akan berbahaya bagi jantung dan darah Anda, sebenarnya hanyalah 

mitos. Kolesterol bukanlah suatu bahan yang beracun, tapi 

merupakan substansi vital bagi semua makhluk mamalia. 

Para peneliti di University San Diego School of Medicine UCSD 

mengemukakan bahwa kolesterol tinggi pada orang-orang yang 

berusia diatas 75 tahun sangat memprotektif (melindungi) bukannya 

membahayakan, dan justru kolesterol rendah ternyata merupakan 

faktor resiko akan serangan jantung. 

Majalah European Heart Journal mempublikasikan hasil 3 tahun 

penelitian yang melibatkan 11.500 pasien. Peneliti Behar dan rekan-

rekannya menemukan bahwa dalam grup kolesterol rendah (total 

kolesterol dibawah 160 mg/hari), resiko relatif kematian adalah 2,27 

https://mazanta.com/
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kali lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang dalam grup 

kolesterol tinggi. 

Kolesterol merupakan salah satu komponen penting dalam tubuh. 

Kolesterol ditemukan di tiap sel tubuh, umumnya dalam otak dan sel 

syaraf. Sel-sel tubuh secara kontinu mati dan yang baru tercipta 

kembali. Kolesterol adalah blok pembangun utama dimana dinding sel 

dibuat. Kolesterol juga digunakan untuk membuat beberapa materi 

penting lainnya, seperti misalnya: hormon (termasuk hormon sex), 

bile acids, dan bekerjasama dengan penyinaran matahari pada kulit, 

yaitu pembentukan vitamin D. 

UNTUK MEMPRODUKSI HORMON-HORMON SEHAT DALAM TUBUH, 

KITA PERLU KOLESTEROL. Dengan menghindari makanan yang 

berkolesterol setiap harinya akan bisa mengakibatkan penuaan dini, 

depresi, kegemukan, kecemasan, kanker, serangan jantung, dan lain 

sebagainya. Tubuh kita memproduksi kolesterol 3-4 kali daripada yang 

kita makan. Produksi kolesterol akan meningkat pada saat kita 

mengonsumsi sedikit kolesterol dan berkurang pada saat kita 

mengonsumsi banyak kolesterol. Ini menjelaskan mengapa diet ketat 

tidak bisa menurunkan kadar kolesterol lebih dari beberapa persen 

sedikit saja. 

Lemak/minyak yang baik adalah lemak yang dibuat secara alami atau 

tradisional dimana tidak rusak karena panas terlalu tinggi, pemurnian, 

pemrosesan atau hal-hal lainnya yang merusak komponen alami dari 

lemak tersebut. Banyak penelitian telah mendemonstrasikan 

hubungan antara konsumsi lemak tak jenuh (lemak tidak alami lagi) 

dengan penyakit kanker. 

Tidak seperti minyak kelapa asli dan minyak tradisional lainnya, 

minyak yang terhidroginasi (minyak tak jenuh) mengandung trans fats 

dalam kadar tinggi. Trans fat merupakan asam lemak yang telah 

diproses dengan pemanasan sangat tinggi sehingga menjadikannya 

tidak alami dan ‘seimbang’ lagi. Komponen dasar yang seharusnya ada 
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secara alami untuk menunjang keseimbangan metabolisme telah 

rusak oleh karena pemrosesan ini. 

Pemrosesan ini memang membuat minyak tersebut menjadi sangat 

jernih-bersih, lebih lezat, dan sangat awet, tapi trans fat juga bersifat 

merusak sama seperti halnya dengan arsenik atau sianida. Trans fat 

mengganggu proses metabolisme kita dengan cara mengambil alih 

substansi alami yang menjalankan fungsi kritis dalam tubuh kita. 

Tubuh kita tidak memiliki perlindungan yang baik melawan trans fat, 

karena trans fat tidak pernah ada dalam kurun waktu 2 milyar tahun 

yang lalu dalam evolusi. Jadi kita tidak punya kesempatan untuk 

berevolusi melindungi diri dari trans fat. 

Minyak terhidroginasi, dalam jangka panjang akan bisa membunuh 

kita melalui timbulnya penyakit seperti multiple sklerosis dan alergi 

yang menyebabkan arthritis, tapi juga dalam jangka pendek bisa 

membuat kita jadi kegemukan. 

Minyak terhidroginasi dan trans fat merupakan pembunuh 

terselubung. Banyak penelitian memperlihatkan bahwa mereka dapat 

menyebabkan diabetes tipe II atau hiperinsulinemia. Ini adalah 

penyakit yang bisa ‘membakar’ pankreas dan mengakibatkan 

dependensi terhadap insulin. Minyak yang secara molekular berubah, 

secara dramatis akan meningkatkan resiko penyakit jantung koroner, 

kanker payudara, dan kanker lainnya, serta penyakit auto-immune. 

 

MITOS DAN FAKTA (HASIL DARI BEBERAPA PENELITIAN) 

Mitos: Sakit jantung di Amerika disebabkan karena mengkonsumsi 

kolesterol dan lemak jenuh dari produk hewan. 

Fakta: Selama periode peningkatan drastis sakit jantung (1920-1960), 

konsumsi orang-orang Amerika akan lemak hewan berkurang tapi 

konsumsi lemak/minyak terhidroginasi dan minyak tumbuhan 

diproses oleh pabrik meningkat dengan dramatis. 
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Mitos: Untuk kesehatan yang baik, kolesterol serum harus kurang dari 

180 mg/hari. 

 

Fakta: Tingkat semua penyebab kematian terdapat lebih tinggi pada 

individu dengan tingkat kolesterol lebih rendah dari 180 mg/hari. 

 

Mitos: Lemak hewan menyebabkan kanker dan penyakit jantung. 

Fakta: Lemak hewan mengandung nutrisi yang melindungi kita dari 

kanker dan penyakit jantung. Kenaikan tingkat kanker dan penyakit 

jantung berhubungan dengan konsumsi minyak tumbuhan dalam 

jumlah besar. 

 

Mitos: Anak-anak bisa mengambil keuntungan dari diet rendah lemak. 

Fakta: Anak-anak dengan diet rendah lemak menderita akan masalah 

pertumbuhan, kegagalan kemampuan untuk berusaha dan belajar. 

 

Mitos: Diet rendah lemak akan membuat Anda “merasa lebih baik…. 

dan meningkatkan sukacita hidup Anda.” 

Fakta: Diet rendah lemak ternyata berhubungan dengan peningkatan 

tingkat depresi, problema psikologis, kelelahan, kekerasan dan bunuh 

diri. 

 

Mitos: Orang-orang Amerika tidak cukup mengkonsumsi asam lemak 

penting. 

Fakta: Orang-orang Amerika mengonsumsi terlalu banyak EFA omega-

6 (EFA omega-6 kebanyakan terdapat pada minyak-minyak tumbuhan 
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terhidroginasi) tapi tidak cukup mengonsumsi EFA omega-3 (EFA 

omega-3 dapat ditemukan pada ikan, minyak ikan, telur dari ayam 

yang diberi makan dengan baik, sayur mayur berwarna hijau gelap, 

dan minyak dari biji-biji tertentu). 

 

Mitos: Supaya terhindar dari penyakit jantung, kita harus 

menggunakan margarin dibandingkan mentega. 

Fakta: Pemakan margarin memiliki tingkat resiko 2 kali lebih tinggi 

akan penyakit jantung dibandingkan pemakan mentega. 

 

Dari sini kita bisa melihat bahwa tubuh kita sangat memerlukan 

kolesterol bukan hanya untuk sehat, tapi juga untuk tetap hidup. Tapi 

berhati-hatilah memilih minyak atau lemak, karena tidak semua 

minyak atau lemak yang ada di masyarakat adalah baik. 

Kalau kita perhatikan, jaman sekarang manusia umurnya makin 

pendek, ditambah lagi sakit-sakitan. Bukankah ilmu pengobatan 

makin maju, jadi seharusnya derajat kesehatan kita seharusnya makin 

meningkat dibandingkan jaman dulu. Namun, sejarah membuktikan 

hal yang berbeda. 

Haruskah kita belajar dari kehidupan orang-orang jaman dulu? Jika 

Anda ingin selalu sehat dan berumur panjang, jawabannya adalah 

“Ya”. 

 

MINYAK KELAPA BAIK UNTUK PROGRAM PENURUNAN BERAT 

BADAN 

Minyak kelapa mengandung sumber MCFA (Medium Chain Fatty 

Acids) alami yang paling terkonsentrasi. Tahukah Anda bahwa dengan 

mengganti minyak nabati lain (misal: minyak kedelai, minyak jagung) 



  

 

DAFTAR ISI KATALOG HUBUNGI KAMI 

 

H
al

am
an

 4
6

 
MENGENAL MEDIS HOLISTIK & BAGAIMANA 

MEMPRAKTEKKANNYA 

dengan minyak kelapa dalam makanan akan membantu 

meningkatkan penurunan berat badan?! 

Penggunaan minyak nabati sulingan, yang biasa dijual bebas di mana-

mana dengan merek terkenal dan jaminan non-kolesterol, 

sesungguhnya meningkatkan penambahan berat badan. Bukan hanya 

karena dari kandungan kalorinya, tetapi karena efeknya yang 

berbahaya pada tiroid (kelenjar yang mengendalikan metabolisme). 

 

Minyak nabati tak jenuh ganda menekan aktivitas tiroid, sehingga 

memperlambat laju metabolik—sangat berlawanan dengan minyak 

kelapa. Mengonsumsi minyak tak jenuh ganda, seperti minyak kedelai, 

akan lebih menyebabkan penambahan berat badan dibandingkan 

lemak jenis lain, bahkan lebih dari lemak sapi dan lemak babi. 

Menurut Ray Peat, Ph.D., seorang ahli endokrinologi yang 

mengkhususkan diri pada ilmu hormon, minyak tak jenuh memblokir 

sekresi hormon tiroid, mengganggu pergerakannya dalam sirkulasi, 

dan juga mengganggu respons jaringan terhadap hormon ini. Bila 

hormon tiroid berkurang, metabolisme menjadi lebih lambat. Intinya, 

minyak tak jenuh ganda merupakan lemak tinggi kalori yang 

meningkatkan penambahan berat badan lebih daripada lemak jenis 

lain. 

Petani selalu mencari cara untuk menggemukkan ternaknya karena 

hewan dengan ukuran tubuh lebih besar membawa keuntungan lebih 

besar. Dalam mempersiapkan penjualan ternak Di Amerika, lemak dan 

minyak digunakan sebagai tambahan dalam makanan hewan untuk 

meningkatkan berat badan lebih cepat. Pada awalnya, lemak jenuh 

tampak sebagai pilihan yang baik untuk menggemukkan ternak, jadi 

peternak babi mencoba memberikan produk kelapa pada ternaknya 

dengan maksud ini, tetapi saat ditambahkan pada makanan hewan, 

para babi mengalami penurunan berat badan! 
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Justru, dilain kesempatan, petani menemukan bahwa kandungan 

minyak yang sangat tak jenuh ganda pada jagung dan kedelai, dengan 

cepat melakukan yang tidak dilakukan oleh minyak kelapa. Hewan 

yang diberi makan jagung dan kedelai mengalami kenaikan berat 

badan dengan cepat dan mudah. Alasan mengapa minyak ini bekerja 

lebih baik dalam menggemukkan ternak adalah karena minyak ini 

menekan fungsi tiroid, menurunkan laju metabolik hewan (Kedelai 

khususnya tidak baik karena mengandung goitrogen [zat antitiroid]). 

Mereka dapat makan lebih sedikit makanan dan mengalami kenaikan 

berat badan! 

Banyak orang yang berada dalam situasi yang sama. Setiap kali 

mengonsumsi minyak tak jenuh ganda, kelenjar tiroid kita diserang 

dan kehilangan kemampuannya untuk berfungsi normal. Kenaikan 

berat badan adalah salah satu akibatnya. 

Peneliti di McGill University, Kanada, menemukan bahwa jika Anda 

mengganti semua jenis minyak dalam makanan Anda yang terbuat 

LCFA (Long Chain Fatty Acids) seperti minyak kedelai, minyak canola, 

minyak safflower, dan yang sejenisnya, dengan minyak kelapa yang 

adalah MCFA, ini bisa membantu Anda kehilangan 36 pound kelebihan 

lemak setiap tahun. Hal ini terjadi tanpa mengubah pola makan dan 

tanpa mengurangi jumlah kalori yang Anda makan. Yang harus Anda 

lakukan hanyalah mengubah jenis minyak yang Anda konsumsi. 

Menambahkan kelapa dalam makanan dan mengganti minyak untuk 

memasak dengan minyak kelapa dapat menjadi cara yang hebat untuk 

membantu Anda mengurangi kelebihan lemak tubuh. Tetapi ingat 

bahwa walaupun minyak kelapa dapat mempercepat metabolisme 

kalori dan lemak dalam tubuh, jika Anda makan BERLEBIHAN, berat 

badan Anda masih tetap akan tinggi. Cara terbaik untuk menurunkan 

berat badan dengan minyak kelapa adalah menambahkannya dalam 

pola makan yang wajar. 
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Pastikan Anda memakai VCO yang asli, berkualitas tinggi, tidak 
tengik dan bukan oplosan supaya terapi Anda tidak sia-sia. Jika 
Anda ragu dengan kualitas di luar sana, silahkan Anda 
memesannya di mazanta.com . 

 

 

PENCEGAHAN PENYAKIT DAN KEGUNAAN PENGOBATAN DARI 

MINYAK KELAPA 

Penelitian dan pengamatan klinis telah menunjukkan bahwa asam 

lemak rantai sedang (MCFA), sebagaimana ditemukan dalam minyak 

kelapa, dapat membantu mencegah dan mengobati berbagai jenis 

penyakit. Minyak kelapa dapat membantu: 

1. Mencegah penyakit jantung, tekanan darah tinggi, aterosklerosis, 

dan stroke. 

2. Mencegah diabetes dan meredakan gejala serta resiko kesehatan 

terkait dengan penyakit tersebut. 

3. Mendukung pertumbuhan tulang dan gigi yang kuat. 

4. Melindungi terhadap osteoporosis. 

5. Meningkatkan penurunan berat badan berlebihan. 

6. Membunuh virus penyebab mononukleosis, influenza, hepatitis C, 

campak, herpes, AIDS, dan penyakit lain. 

7. Mengurangi gejala yang berhubungan dengan pankreatitis. 

8. Mengurangi tingkat berat masalah terkait dengan sindrom 

malabsorpsi dan fibrosis kistik. 

9. Meredakan gejala penyakit kandung empedu. 

10. Meredakan gejala terkait dengan penyakit Crohn, kolitis ulseratif, 

dan luka lambung. 

https://mazanta.com/
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11. Meredakan nyeri dan iritasi akibat wasir. 

12. Meringankan peradangan kronis. 

13. Melindungi tubuh dari kanker payudara, kolon, dan berbagai jenis 

kanker lainnya. 

14. Mencegah penyakit periodontal dan pembusukan gigi. 

15. Mencegah penuaan dini dan penyakit degenerative. 

16. Meredakan gejala terkait dengan sindrom kelelahan kronis. 

17. Meredakan gejala yang terkait dengan hiperplasia prostat jinak 

(pembesaran prostat). 

18. Meringankan kejang epilepsi. 

19. Melindungi terhadap penyakit ginjal dan infeksi kandung kemih. 

20. Mencegah penyakit hati. 

21. Membunuh bakteri yang menyebabkan pneumonia, sakit telinga, 

infeksi tenggorokan, gigi berlubang, keracunan makanan, infeksi 

saluran kemih, meningitis, gonore, dan lusinan penyakit lain. 

22. Membunuh jamur dan ragi yang menyebabkan kandida, gatal 

selangkangan, kurap, athlete’s foot, sariawan, ruam popok, dan 

infeksi lain. 

23. Mengeluarkan atau membunuh cacing pita, kutu, giardia, dan 

parasit lain. 

24. Menghalau infeksi kulit. 

25. Meredakan gejala terkait dengan psoriasis, eksim, dan dermatitis. 

26. Meringankan kulit kering dan terkelupas. 

27. Mencegah efek kerusakan dari radiasi UV akibat paparan matahari 

berlebih sepertikeriput, kulit longgar, dan bintik penuaan. 

28. Mengatasi ketombe. 



  

 

DAFTAR ISI KATALOG HUBUNGI KAMI 

 

H
al

am
an

 5
0

 
MENGENAL MEDIS HOLISTIK & BAGAIMANA 

MEMPRAKTEKKANNYA 

Di mana kita bisa mendapatkan minyak kelapa ini? Kita bisa 

mendapatkannya di apotek, toko obat, supermarket, atau di pasar 

tradisional. Di apotek atau toko obat, biasa disebut dengan VCO 

(Virgin Coconut Oil), berwarna putih bening khusus dikonsumsi 

(diminum) langsung sebagai terapi berbagai penyakit. VCO yang dijual 

di apotek atau toko obat bisa juga untuk menggoreng tapi akan terlalu 

mahal dari segi ekonomi. Warna dari VCO yang berkualitas akan 

terlihat putih jernih seperti air dan tidak ada ampasnya. 

Note: Untuk terapi pengobatan, pastikan VCO yang Anda beli adalah 

asli dan berkualitas, supaya terapi yang dijalankan tidak sia-sia. Jika 

Anda ragu dengan kualitas VCO di luar sana, Anda bisa memesan 

Mazanta VCO yang 100% asli organik dan berkualitas premium dengan 

cara KLIK DI SINI. 

Jika Anda butuh minyak kelapa untuk menggorang, Anda bisa 

mendapatkannya di supermarket atau pasar tradisional terdekat. 

Warna minyak kelapa untuk menggoreng biasanya kuning bening 

karena dibuat melalui proses pemanasan, berbeda dengan VCO yang 

dijual di toko obat berwarna putih karena dibuat melalui proses tanpa 

pemanasan. 

Minyak kelapa sawit yang biasa dijual di pasar-pasar atau supermarket 

bukanlah minyak kelapa. Keduanya sama-sama minyak tropis, tapi 

yang terbaik, aman, dan unggul sebagai terapi adalah minyak kelapa. 

Salah satu cara kami praktisi holistik modern dalam menyembuhkan 

penyakit diabetes, jantung, stroke, dan penyakit degeneratif lainnya 

adalah memakai terapi minyak kelapa. Minyak kelapa begitu hebat 

dan berkhasiat dalam menyembuhkan, apalagi hanya sekedar 

dikonsumsi. Lain halnya dengan minyak goreng lainnya, yang pasti 

Anda akan takut untuk mengkonsumsinya terus menerus dalam 

jumlah yang banyak. 

Pastikan Anda memakai VCO yang asli, berkualitas tinggi, tidak 

tengik dan bukan oplosan supaya terapi Anda tidak sia-sia. Jika 

https://www.medisholistik.com/2020/10/mazanta-vco-minyak-kelapa-murni-premium.html
https://www.medisholistik.com/2020/10/mazanta-vco-minyak-kelapa-murni-premium.html
https://www.medisholistik.com/2020/10/mazanta-vco-minyak-kelapa-murni-premium.html
https://www.medisholistik.com/2020/10/mazanta-vco-minyak-kelapa-murni-premium.html
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Anda ragu dengan kualitas di luar sana, silahkan Anda 

memesannya di mazanta.com . 

 

VCO DALAM BENTUK SOFTCAPSULE 

Beberapa produsen VCO memang sudah ada yang menjual produknya 

dalam bentuk softcapsule atau softgel. Secara teknis VCO memang 

bisa dikemas dalam bentuk softcapsule. Namun kemasan seperti ini 

memiliki beberapa kelemahan yaitu bentuk softcapsule 

memperlambat penyerapan VCO di dalam tubuh karena tubuh 

memerlukan waktu ekstra untuk menghancurkan kemasan 

softcapsule sebelum cairan VCO diserap ke dalam tubuh. 

Kelemahan lainnya adalah harganya yang relatif lebih mahal 

dibandingkan dengan bentuk cair karena produsen harus 

mengeluarkan investasi tambahan untuk pembelian bahan dan 

peralatan pembuatan softcapsule. 

Hal lain yang harus diperhatikan adalah bahwa ada bahan-bahan 

tambahan lain dalam pembuatan softcapsule yang kemungkinan tidak 

diharapkan oleh konsumen. Bahan-bahan yang digunakan untuk 

membuat cangkang kapsul, misalnya gelatin, D-sorbitol, 

gliserol/gliserin, surfaktan, air, asam sitrat, dan pewarna. Gelatin yang 

lerbuat dari bahan hewani tentu saja tidak dikehendaki oleh para 

vegetarian dan yang terbuat dari kulit atau daging babi tidak 

dikehendaki oleh konsumen Muslim. 

Sementara sorbitol atau disebut juga glucitol adalah gula alkohol. 

Sorbitol ternyata tidak baik untuk penderita diabetes karena 

kelebihan sorbitol pada sel-sel mata dan saraf dapat menimbulkan 

komplikasi retinopati dan neuropati. Oleh karena itu, penderita 

diabetes disarankan untuk mengonsumsi VCO dalam bentuk cairan 

minyak saja dan lebih baik menghindari konsumsi bentuk softcapsule-

nya. 

https://mazanta.com/
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Meskipun demikian, kemasan VCO dalam bentuk softcapsule juga 

masih memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan bentuk 

cairan, yaitu sebagai berikut: 

• Lebih praktis, mudah dibawa ke mana-mana terutama bagi 

mereka yang sangat aktif beraktivitas dan bepergian. 

• Lebih tahan lama dalam penyimpanan karena terbungkus rapat 

dalam kapsul sehingga terhindar dari cahaya dan oksidasi. 

• Lebih cocok bagi mereka yang tidak menyukai rasa dan bau 

minyak kelapa. 

• Lebih tepat dalam penggunaan dosis karena takaran per kapsul 

sudah jelas, misalnya 1.000 mg/kapsul. Ini berbeda dengan 

takaran dalam bentuk sendok makan yang volumenya sangat 

bervariasi antara 4—8 ml per sendok makan. 

• Tidak mudah dipalsukan. 

Bila Anda lebih tertarik untuk mengonsumsi VCO dalam bentuk 

softcapsule, yang perlu Anda perhatikan adalah dosisnya, harus setara 

dengan dosis dalam bentuk cairannya. Misalnya bila Anda 

direkomendasikan untuk mengonsumsi VCO 1 sendok makan (sdm) 

maka itu setara dengan sekitar 5 softcapsule @ 1.000 mg. 

 

 

VCO TIDAK MENYEBABKAN KETERGANTUNGAN DAN BAIK 

UNTUK WANITA HAMIL 

Berbeda dengan obat-obatan kimia, VCO tidak mengandung senyawa 

aktif yang dapat menyebabkan ketergantungan sehingga konsumsi 

VCO dapat dihentikan kapan saja tanpa ada efek ketergantungan atau 

ketagihan. 

VCO aman dikonsumsi oleh wanita hamil dan wanita menyusui. 

Konsumsi VCO atau produk-produk kelapa (seperti santan, kelapa 

parut, dan minyak kelapa) oleh wanita hamil dan wanita menyusui 
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memiliki efek positif bagi bayinya. ASI yang dihasilkannya kaya akan 

asam lemak jenuh rantai sedang (MCFA), terutama asam laurat yang 

sangat baik untuk melindungi bayi dari serangan infeksi mikroba 

berbahaya. 

Sebagai contoh, mengonsumsi 7,5 sendok makan minyak kelapa sekali 

makan dapat meningkatkan asam laurat dalam ASI sebanyak 3,9—

9,6% setelah 14 jam. Bila konsumsi tersebut dilakukan secara terus-

menerus selama menyusui, kandungan MCFA-nya akan semakin 

meningkat. 

Pastikan Anda memakai VCO yang asli, berkualitas tinggi, tidak 

tengik dan bukan oplosan supaya terapi Anda tidak sia-sia. Jika 

Anda ragu dengan kualitas di luar sana, silahkan Anda 

memesannya di mazanta.com . 

 

VCO BAIK UNTUK ANAK-ANAK, TERMASUK BALITA 

VCO aman dikonsumsi oleh anak-anak bahkan balita. VCO 

mengandung asam laurat yang setara dengan kandungan asam laurat 

dalam ASI. Fungsi asam laurat sangat banyak, terutama sebagai 

benteng pertahanan terhadap serangan-serangan mikroba patogen 

(bakteri, virus, jamur, protozoa) sehingga anak-anak tidak mudah 

terserang penyakit. 

Dalam kaitannya dengan kecerdasan anak, VCO memiliki peran secara 

tidak langsung. Oleh karena anak-anak yang mengonsumsi VCO tidak 

mudah sakit maka anak-anak tersebut mempunyai konsentrasi belajar 

yang lebih baik sehingga secara tidak langsung akan mempengaruhi 

kecerdasannya. Tentunya hal ini bisa dicapai bila konsumsi VCO tetap 

disertai dengan konsumsi menu makanan yang bergizi dan seimbang 

serta anak-anak tetap belajar dengan rajin dan giat. 

Pastikan Anda memakai VCO yang asli, berkualitas tinggi, tidak 

tengik dan bukan oplosan supaya terapi Anda tidak sia-sia. Jika 

https://mazanta.com/
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Anda ragu dengan kualitas di luar sana, silahkan Anda 

memesannya di mazanta.com . 

 

DOSIS, EFEK SAMPING DAN EFEK PENYEMBUHAN 

Ditinjau dari sisi keamanan, secara umum VCO sangat aman 

dikonsumsi dalam jumlah berapa pun, selama tubuh secara fisiologis 

bisa menerimanya. 

Ada fakta yang menunjukkan bahwa penduduk kepulauan tertentu 

mengonsumsi minyak kelapa dalam jumlah sangat banyak hingga 10 

sendok makan (150 ml atau 132,5 g) per hari dan mereka memiliki 

kesehatan yang sangat baik. Beberapa penelitian klinis mcmbuktikan 

kadar MCFA 1 g per kg berat badan masih aman. 

Konsumsi VCO dalam jangka panjang juga tidak menimbulkan efek 

samping. VCO tidak memiliki nilai LD5o (dosis mematikan), artinya 

sangat aman untuk dikonsumsi. 

Untuk pengobatan, dosis konsumsi VCO sangat bervariasi, sangat 

tergantung pada jenis penyakit, tingkat keparahan penyakit, dan 

kondisi pasien (usia, berat badan). 

Bagi yang belum pernah mengonsumsi VCO sebelumnya, sebaiknya 3 

hari pertama Anda atau pasien mengonsumsi 3×1 sdm per hari seblm 

makan. Di hari berikutnya baru menaikkan dosis sesuai kondisi atau 

penyakit yang diderita. 

Untuk mendapatkan efek penyembuhan, konsumsi VCO harus 

dilakukan secara rutin dan teratur dalam jangka waktu tertentu. Efek 

penyembuhan VCO sudah dapat dirasakan setelah mengonsumsi VCO 

dalam waktu 1-3 hari untuk penyakit ringan dan 1—2 minggu untuk 

penyakit menengah dan berat. Yang saya maksud dengan efek 

penyembuhan itu artinya adanya perbaikan atau pemulihan 

kesehatan, bukan berarti penyembuhan 100%. 

https://mazanta.com/
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Untuk penyakit-penyakit akibat infeksi mikroba, kemampuan VCO 

sebagai antibakteri tidak dapat bertahan lama, aktivitasnya dapat 

menurun secara drastis hingga 59% hanya dalam waktu 1 hari. Untuk 

mengantisipasi hal ini maka konsumsi VCO harus dilakukan secara 

disiplin dan teratur dengan dosis yang tepat. Seperti halnya konsumsi 

obat antibiotic sintetis, dosis konsumsi VCO yang tepat sangat 

menentukan efektivitasnya sebagai antibakteri. 

Pastikan Anda memakai VCO yang asli, berkualitas tinggi, tidak 

tengik dan bukan oplosan supaya terapi Anda tidak sia-sia. Jika 

Anda ragu dengan kualitas di luar sana, silahkan Anda 

memesannya di mazanta.com . 

  

https://mazanta.com/
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Terapi Madu Atasi Berbagai Penyakit 
 

 

Madu terbuat dari nektar bunga yang dikumpulkan oleh lebah dari 
berbagai macam bunga. Lebah menyimpan nektar di dalam kantung 
madu yang terdapat pada sarang sebagai makanan mereka. 

Sejak jaman dahulu, madu tidak hanya digunakan sebagai pemanis 
alami, tetapi juga digunakan untuk membantu penyembuhan. Madu 
bahkan telah digunakan oleh tentara Rusia selama Perang Dunia I, 
untuk mencegah infeksi pada luka dan mempercepat proses 
penyembuhannya. 

Orang-orang jaman dulu memanfaatkan madu sebagai obat pencuci 
perut (laxative), obat batuk, pereda radang tenggorokan, dan saleb 
untuk sakit mata. Namun oleh karena adanya antibiotic sintetis, 
penggunaan madu sebagai obat telah tersingkirkan. 

Madu adalah makanan yang sangat kaya akan nutrisi karena 
mengandung 80 jenis nutrisi yang sangat diperlukan oleh manusia. 
Madu sangat mudah dicerna oleh tubuh dan masuk ke dalam aliran 
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darah perlahan-lahan, tidak seperti gula olahan, yang terlalu cepat 
masuk ke dalam aliran darah sehingga mengejutkan pankreas untuk 
beraksi memetabolismenya yang akhirnya tidak baik untuk kesehatan 
Anda. Orang-orang cenderung menghindari madu karena anggapan 
keliru bahwa madu tinggi akan kalori. Sebenarnya, setengah sendok 
teh madu hanya mengandung rata-rata 25 kalori dan dapat diubah 
menjadi energi dengan cepat oleh tubuh, tidak seperti gula olahan. 

Dr. Susan Percival dari University of Florida menyimpulkan bahwa 
madu (terutama madu mentah) mengandung: Vitamin A, 
Betacarotene, Vitamin B-Kompleks (lengkap), Vitamins C,D,E,K, 
Magnesium, Sulfur, Phosphrous, zat besi, Kalcium, Klorin, Potasium, 
Iodin, Sodium, Tembaga, Mangan, Seng, begitu juga Riboflavin, 
Thiamin, Asam Panthothenic, serta enzim hidup lainnya. Masih 
banyak lagi subtansi madu lainnya yang belum teridentifikasi. 

Dr. Paavo O. Airola mengungkapkan dalam bukunya, “Health Secrets 
from Europe”: 

“Madu adalah makanan yang sempurna. Ia mengandung banyak 
vitamin, mineral, kaya akan vitamin B dan C. Ia mengandung 
hampir semua vitamin dan B-kompleks, yang dibutuhkan untuk 
system pencernaan dan metabolisme gula. Madu juga kaya akan 
mineral seperti kalsium, potassium, silicon, dan lain-lain… 
beberapa jenis bahkan mengandung 300 miligram vitamin C per 
100 gram madu.” 

Penelitian yang dilakukan oleh Dr. May R. Berenbaum, seorang 
entomologist dari University of Illinois, memperlihatkan bahwa madu 
mengandung kuantitas mengejutkan akan antioksidan yang 
memerangi kerusakan sel dalam aliran darah dan mencegah infeksi 
berbahaya dan juga terbukti bisa mengatasi penyakit jantung dan 
kanker. Menurut Dr. Heidrun Gross, Ph.D., ilmuwan dari University of 
California-Davis, empat sendok teh madu per hari akan bermanfaat 
bagi kesehatan kita. 

Menurut Royden Brown dalam bukunya “Bee Hive Product Bible” yang 
menjelaskan tentang penelitian di Bulgaria, “…madu memiliki 
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kandungan anti bakteri, anti alergi, anti peradangan, dan ekspetoran 
yang melengkapi tubuh dengan system imun dan peregenerasian 
sel.” 

 

MANFAAT MADU 

1. Anti Bakteri 

Hidrogen peroksida adalah zat aktif dalam madu yang memiliki 
aktivitas anti bakteri. Penelitian lain membuktikan bahwa bagian dari 
hidrogen peroksida yang dikandungnya, osmolaritas dan keasaman 
yang tinggi menjadikan madu memiliki aktivitas antibakteri. 

Madu merupakan antimikroba alami karena: 

▪ Keasaman madu dapat menghambat bakteri yang merugikan 
(bakteri patogen). 

▪ Madu merupakan larutan gula yang jenuh (dengan osmolaritas 
tinggi) sehingga kandungan air sebagai media pertumbuhan 
bakteri dan jamur hanya sedikit. 

▪ Keberadaan glukosa oksidasi dapat menghambat pertumbuhan 
mikroba. Glukosa oksidasi adalah enzim yang disekresikan oleh 
lebah untuk membentuk madu dari nektar. Dengan bantuan air 
dan oksigen, glukosa diubah menjadi asam glukonat dan 
hidrogen peroksida. Daya keasaman dan hidrogen peroksida 
yang dihasilkan, melindungi dan menjadikan madu tetap steril 
selama proses pemasakan. 

. 

2. Meningkatkan jumlah bakteri menguntungkan. 

Meningkatkan pertumbuhan bakteri menguntungkan di dalam 
saluran pencernaan seperti bakteri bifido, untuk melawan bakteri 
merugikan yang dapat menyebabkan sakit perut. Madu juga efektif 
dalam menjaga keseimbangan bakteri bifido. 

3. Membantu sistem pencernaan. 
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▪ Menghambat bakteri merugikan seperti Helicobacter pylori, 
yang dapat menyebabkan tukak pada lambung. 

▪ Efektif dalam mengatasi diare, dengan cara membantu 
penyerapan elektrolit dan air. 

▪ Memperlancar buang air besar, dan konstipasi/sembelit. 
▪ Memelihara sistem pencernaan. 

4. Meningkatkan jumlah nutrisi di dalam tubuh. 

Mengoptimalkan penyerapan nutrisi seperti kalsium. 

5. Antioksidan 

▪ Kandungan antioksidan di dalam madu berasal dari berbagai 
nutrisi yang terkandung seperti vitamin C, asam 

▪ organik, enzim, fenol dan flavonoid. 
▪ Menggunakan madu sebagai pengganti pemanis dapat 

mengoptimalkan fungsi antioksidan dalam tubuh. 
▪ Sebagai sumber antioksidan alami, madu dapat mengurangi efek 

kecoklatan pada buah dan sayur. 

6. Sumber energi. 

▪ Terdiri dari 38% fruktosa dan 31% glukosa, yang mudah diubah 
menjadi energi oleh tubuh. 

▪ Madu merupakan campuran antara fruktosa-glukosa yang alami, 
dengan kandungan oligosakarida, protein, vitamin dan mineral, 
yang dapat membantu meningkatkan performa atlit, seperti yang 
dihasilkan oleh minuman yang biasa dikonsumsi oleh atlit. 

7. Sebagai pemanis yang sehat pengganti gula. 

▪ Pengganti gula, aman bagi penderita diabetes. Dapat digunakan 
sebagai pemanis pada minuman tanpa menghilangkan atau 
menutupi rasa minuman yang sebenarnya. 

▪ Madu murni dengan dosis rendah dapat berfungsi sebagai 
karbohidrat, atau bahkan sebagai pengganti gula. 
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8. Mempercepat penyembuhan luka. 

▪ Madu memiliki sifat higroskopis yang tinggi (dapat menyerap 
kelembaban dari udara). Ketika dioleskan pada luka, madu 
menarik kandungan air pada luka sehingga luka cepat kering 
serta mengurangi pertumbuhan bakteri. 

▪ Madu juga dapat mempercepat proses penyembuhan karena 
madu dapat mengurangi pembengkakan, memiliki aktivitas 
antibakteri, serta membantu melindungi luka. Penutup luka 
yang menggunakan madu lebih efisien karena khasiatnya 
bertahan lebih lama. 

▪ Madu membantu menghambat pertumbuhan jamur dan bakteri 
yang menyebabkan infeksi pada luka serta infeksi setelah 
operasi. 
. 

REFERENSI DARI KITAB-KITAB SUCI TENTANG LEBAH MADU 

Inilah yang membuat saya suka dengan terapi madu, yaitu madu tidak 
hanya direferensikan oleh manusia, tapi juga oleh Tuhan sendiri. Sejak 
awal sejarah manusia, semua kitab agama tauhid seperti Zabur, 
Taurat, Injil, dan Al Quran telah memuat ayat mengenai hasil lebah 
sebagai sumber makanan alami yang mengagumkan, demikian juga 
Kitab Weda dan Tripitaka. 
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MADU JADI ANDALAN HIPPOCRATES – BAPAK KEDOKTERAN 

KITA 

Para dokter medis konvensional 
harus belajar dari Hippocrates, 
Bapak Kedokteran mereka sendiri 
yang memakai madu sebagai salah 
satu media pengobatan andalan. 

Kenapa madu bisa diandalkan? 
Mari kita pelajari fakta sejarahnya. 

Hippocrates tercatat sebagai orang 
yang menggunakan madu sebagai 
ekspektoran dan menyatakan 
bahwa hal ini bisa menyebabkan 

panas, yang berguna untuk membersihkan bisul, dan luka. Selama 
perjalanannya, Hippocrates menyembuhkan raja Macedonia dari 
melemahnya kondisi yang tak tertahankan lagi yang dikenal sebagai 
penyakit paru-paru. Penyakit ini juga dikenal sebagai TBC, yang 
disebabkan bakteri yang sangat ganas yang menginfeksi paru-paru. 

Sementara itu di Abdera, Hippocrates juga menyembuhkan 
Democritos, yang dikenal sebagai orang pertama yang 
memperkenalkan atom ke dunia ilmiah. Pada saat ini, orang mengenal 
Democritos menderita penyakit yang telah didiagnosa sebagai 
penyakit kegilaan. Popularitas Hippocrates meningkat dengan 
penyembuhan penyakit ini yang dicatat oleh para ilmuwan, selain itu 
Hippocrates juga disebut-sebut sebagai satu-satunya orang yang 
mampu berkomunikasi dengan Democritos dalam keadaan kegilaan 
dan metode yang paling efektif untuk penyembuhan ini menggunakan 
pendekatan holistik. 

Ketenaran Hippocrates yang paling utama disebabkan oleh 
penggunaan obat-obatnya yang siap diproduksi oleh bumi dan 
penduduknya. Sebagai obat alami, madu dan zat lain yang dihasilkan 
oleh lebah madu seperti bee pollen dan royal jelly, yang ditemukan 
sebagai bahan alami yang efektif untuk mengobati berbagai macam 
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penyakit. Melalui karyanya ini, Hippocrates (460-370 SM) didekritkan 
secara luas sebagai Bapak Kedokteran. Jadi bisa dibayangkan, Anda 
akan memiliki kemampuan penyembuhan yang luar biasa seperti 
Hippocrates jika Anda berhasil menguasai terapi lebah. 

Sementara hari ini perawatan medis mengandalkan berbagai obat 
sintetis untuk menyembuhkan berbagai penyakit yang menyerang 
tubuh manusia, Hippocrates – Bapak Kedokteran, justru sangat 
menyukai obat herbal tertentu yang dia yakini sebagai obat paling 
efektif. Di antara penyembuhan alami yang dilakukan oleh 
Hippocrates menggunakan madu sebagai salah satu obat yang paling 
umum dan lebih disukai oleh kebanyakan orang. la sangat 
merekomendasikan kepada anak-anak yang sakit untuk makan madu 
yang banyak mengandung manfaat dan lebih cepat memberikan efek 
penyembuhan. Jika si kecil sakit dan sulit untuk makan, cobalah 
sesendok madu selama masa penyembuhan. 

Hippocrates secara teratur melakukan penelitian sehingga berhasil 
menggunakan madu untuk perawatan luka, pengobatan borok, 
sebagai ekspektoran dan untuk mengobati sejumlah penyakit lainnya. 
Dia percaya bahwa madu dan hasil lebah lainnya mampu mengobati 
sebagian besar dan bahkan semua penyakit. Setelah kematian 
Hippocrates pada kira-kira 370 SM, kisah-kisah legenda 
menggambarkan kawanan lebah madu hidup dalam ‘kubur’ 
Hippocrates (ruang penguburannya) terus menghasilkan madu yang 
digunakan untuk menyembuhkan sakit anak-anak di daerah itu. 

Madu sangat kaya akan antioksidan. Sebagaimana ilmu pengetahuan 
dan penelitian kesehatan yang diketahui sekarang, mengonsumsi 
makanan yang kaya antioksidan meningkatkan perlindungan dan 
membantu dalam pencegahan penyakit kronis. 

Mungkin banyak orang mengagumi Hippocrates karena dia dapat 
menjelaskan sifat-sifat kekuatan penyembuhan. Hippocrates melihat 
itu semua terkandung dalam madu yang dapat mengurangi efek 
penuaan, memulihkan vitalitas dan menurunkan kolesterol. 
Hippocrates juga menemukan zat-zat dalam madu yang merupakan 
antibiotik yang begitu kuat dan sangat membantu dalam 
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penyembuhan jaringan mati, luka dan bisul. Karena madu alam juga 
tinggi dengan konsentrat gula, bakteri tidak dapat bertahan hidup 
dalam madu. Oleh karena itu, luka ditutup dengan madu tidak hanya 
terlindung dari udara, unsur-unsur dan risiko infeksi lainnya, tetapi 
juga untuk mencegah infeksi dan efektif membunuh bakteri 
berbahaya bila terjadi kontak dengan kulit. 

Ilmuwan modern dan dokter sedang merekomendasikan hal ini 
sebagai metode pengobatan yang efektif, yang merupakan salah satu 
alasan sekarang sebagai kebangkitan dalam praktek kedokteran 
modern. 

 

KHASIAT KAYU MANIS DAN MADU ATASI PENYAKIT DARI FLU 

SAMPAI KANKER 

 

Perpaduan kayu manis dan madu ternyata dapat menyembuhkan 
banyak penyakit. Untungnya bagi kita, keduanya bisa didapat dengan 
mudah dimana-mana dan tanpa efek samping. Para ilmuwan modern 
saat ini juga telah setuju akan khasiat kayu manis dan madu yang 
menakjubkan dalam menyembuhkan berbagai penyakit. 

Para ilmuwan hari ini menyatakan bahwa walaupun madu itu manis, 
tapi jika dikonsumsi dengan dosis yang tepat, tidak akan 
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membahayakan penderita diabetes. Weekly World News, sebuah 
majalah di Kanada, edisi 17 Januari 1995, memberikan list berikut akan 
khasiat kayu manis dan madu, dari hasil temuan para ilmuwan Barat. 

 

Penyakit Jantung 

Oleskan madu dan bubuk kayu manis pada roti Anda, sebagai 
pengganti selai atau jelly, dan konsumsilah tiap sarapan. Ini 
bermanfaat dalam mengurangi kadar kolesterol dalam arteri dan 
menyelamatkan pasien dari sakit jantung. Bagi mereka yang pernah 
mengalami serangan jantung sebelumnya, tapi jika punya kebiasaan 
ini, akan membantu mereka untuk tidak mengalami serangan jantung 
berikutnya. Penggunaan secara teratur resep sarapan ini membantu 
meringankan sesak nafas dan memperkuat jantung. 

Di Amerika dan Kanada, banyak perawat rumah telah sukses merawat 
para pasien dengan resep ini dan mendapati bahwa seiring 
bertambahnya usia, arteri dan pembuluh darah kehilangan 
fleksibilitasnya dan mulai tersumbat, tapi kayu manis dan madu 
memperbaiki arteri dan pembuluh darah. 

. 

Arthritis 

Pasien arthritis bisa mengkonsumsi setiap hari, pagi dan malam, 
secangkir air hangat yang dicampur dengan dua sendok makan madu 
dan satu sendok makan bubuk kayu manis. Jika resep ini dikonsumsi 
secara teratur, bahkan arthritis kronis pun bisa sembuh. Dalam 
sebuah penelitian yang dilakukan oleh Copenhagen University, 
ditemukan bahwa ketika para dokter merawat pasien mereka dengan 
paduan satu sendok makan madu dan setengah sendok teh bubuk 
kayu manis sebelum sarapan, ternyata seminggu kemudian, dari 200 
pasien, 73 diantaranya sembuh total dari rasa sakit arthritis, dan 
dalam sebulan kebanyakan dari pasien yang tidak bisa berjalan atau 
bergerak karena arthritis, kemudian mulai bisa berjalan tanpa rasa 
sakit lagi. Ajaib bukan?! 
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Infeksi Kandung Kemih 

Minumlah segelas air hangat yang dicampur dengan dua sendok 
makan madu dan satu sendok teh bubuk kayu manis. Larutan ini 
membunuh kuman-kuman dalam kantung kemih. 

 

Kolesterol Tinggi 

300 ml teh hangat yang dicampur dengan dua sendok makan madu 
dan tiga sendok teh bubuk kayu manis yang diberikan pada pasien 
dengan kadar kolesterol tinggi, dapat mengurangi kadar kolesterol 
dalam darah 10% dalam waktu 2 jam. Sebagaimana disebutkan pada 
pasien arthritis, jika dikonsumsi tiga kali sehari, semua kadar 
kolesterol tinggi akan sembuh. Selain itu, mengkonsumsi madu murni 
setiap sesudah makan, bisa melegakan berbagai keluhan dari kadar 
kolesterol tinggi. 

 

Demam 

Pasien yang menderita demam biasa atau tinggi bisa mengkonsumsi 
segelas air hangat yang dicampur dengan satu sendok makan madu 
dengan ¼ sendok makan bubuk kayu manis tiga kali sehari. Jika 
dilakukan dengan teratur, akan menyembuhkan demam, batuk kronis, 
dan melegakan sinus. 

 

Sakit Perut 

2 sendok makan madu dicampur dengan 1 sendok teh bubuk kayu 
manis dapat menyembuhkan sakit perut dan juga mengatasi luka pada 
perut (saluran pencernaan). 
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Perut Kembung 

Berdasarkan penelitian di India dan Jepang, ditemukan bahwa madu 
yang dicampur dengan bubuk kayu manis dapat meredakan perut 
kembung. 

 

Sistem Imun 

Mengkonsumsi madu dan bubuk kayu manis dapat meningkatkan 
sistem imun dan melindungi tubuh dari serangan bakteri dan virus. 
Para ilmuwan telah menemukan bahwa madu memiliki kandungan 
vitamin dan zat besi dalam jumlah banyak. Secara teratur 
mengkonsumsi madu akan memperkuat sel darah putih melawan 
bakteri dan virus. 

 

Pencernaan 

Bubuk kayu manis yang ditaburkan pada 2 sendok makan madu 
sebelum makan berkhasiat mengurangi asam lambung berlebih dan 
membantu proses pencernaan makanan berat. 

 

Influenza 

Seorang ilmuwan Spanyol telah membuktikan bahwa madu 
mengandung suatu komposisi alami yang membunuh kuman 
influenza dan menyembuhkan pasien dari flu. 

 

Panjang Umur 

Teh dicampur dengan madu dan bubuk kayu manis, jika dikonsumsi 
secara teratur akan memberikan khasiat panjang umur. Campurkan 4 
sendok makan madu, 1 sendok makan bubuk kayu manis, dengan tiga 
cangkir air, kemudian panaskan seperti membuat teh. Minum ¼ 
cangkir dari larutan tersebut 3-4 kali sehari. Ini akan membuat kulit 
tetap segar, lembut, dan terlihat awet muda. 
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Jerawat 

Campurkan 3 sendok makan madu dengan satu sendok teh bubuk 
kayu manis menjadi suatu krim. Oleskan krim ini pada jerawat 
sebelum tidur dan basuhlah keesokan harinya dengan air hangat. Jika 
dilakukan setiap hari selama 2 minggu, ini akan mengenyahkan 
jerawat sampai keakarnya. 

 

Infeksi Kulit 

Mengoleskan madu dan bubuk kayu manis dalam takaran sama pada 
kulit yang bermasalah akan menyembuhkan eksim, kurap, dan semua 
jenis infeksi kulit. 

 

Menurunkan Berat Badan 

Setiap hari sebelum sarapan (perut masih kosong) dan setiap malam 
sebelum tidur, minumlah madu dan bubuk kayu manis yang 
dipanaskan dalam secangkir air. Jika dikonsumsi secara teratur, akan 
membantu menurunkan berat badan bahkan pada penderita obesitas 
parah. Selain itu, larutan ini jika diminum teratur akan mencegah 
lemak untuk berakumulasi dalam tubuh walaupun Anda makan 
makanan berkalori tinggi. 

 

Kanker 

Penelitian di Jepang dan Australia telah mengungkapkan bahwa 
kanker perut dan tulang stadium lanjut dapat disembuhkan dengan 
sukses, dimana para pasien mengkonsumsi satu sendok makan madu 
dengan satu sendok teh bubuk kayu selama sebulan tiga kali sehari. 
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Letih Lesu 

Penelitian telah menunjukkan bahwa gula yang terkandung dalam 
madu lebih memiliki efek menyembuhkan dibandingkan mengganggu 
kesehatan. Manula yang mengkonsumsi madu dan bubuk kayu manis 
dengan kadar yang sama, tubuhnya akan lebih segar dan 
berkonsentrasi penuh. Dr. Milton yang melakukan penelitian terhadap 
madu dan bubuk kayu manis, menyatakan bahwa setengah sendok 
makan madu dilarutkan ke dalam segelas air dan ditaburkan bubuk 
kayu manis, jika dikonsumsi setelah sikat gigi pagi dan sekitar jam 3 
siang, akan meningkatkan vitalitas seseorang yang mengalami letih 
lesu dalam waktu 1 minggu. 

 

Bau Mulut Tak Sedap 

Orang-orang Amerika Selatan, hal pertama yang dilakukan tiap 
paginya adalah berkumur dengan satu sendok teh madu dan bubuk 
kayu manis yang dilarutkan ke dalam air hangat. Kebiasaan ini 
membuat nafas mereka tetap segar sepanjang hari. 

 

Kehilangan Pendengaran 

Mengkonsumsi madu dan bubuk kayu manis dalam takaran sama 
setiap pagi dan malam akan memulihkan pendengaran yang 
bermasalah. 

Resep-resep di atas sangatlah murah dan mudah untuk dilaksanakan. 
Jika Anda mengalami salah satu dari masalah kesehatan di atas, tidak 
ada salah dan ruginya untuk mencobanya, walaupun tidak menjamin 
kesembuhan 100% (karena kepastian kesembuhan ada di tangan 
Tuhan), dibandingkan menghabiskan banyak uang untuk obat-obatan 
kimia yang memiliki efek samping. 

Note: Anda bisa mendapatkan bubuk kayu manis di supermarket 
terdekat di bagian bumbu dapur. 

. 
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MADU ASLI DAN MADU PALSU 

Ciri madu asli dan berkualitas biasanya berwarna keruh, kadar air 
rendah dan disimpan dalam kemasan plastik jenis PET atau kaca. 

Banyak orang penasaran untuk membedakan madu asli yang 
dihasilkan lebah pencari makan di alam bebas dari madu palsu (sirup 
gula, misalnya). Peredaran madu palsu di Indonesia sangat tinggi. Uji 
coba madu asli atau palsu lewat aroma, semut yang mengerubuti, 
kekentalan jika diteteskan pada debu, belum jadi jaminan sekitar 
keaslian sebuah produk madu. 

Ciri-ciri madu asli harus berwarna-warni/keruh, hitam pekat (berasal 
dari bunga akasia), hitam kemerah-merahan, kuning cerah, kekuning-
kuningan atau kuning keputih-putihan (lebah budidaya). Bila 
mendapatkan madu dengan warna dan kekentalan sama perlu 
diwaspadai karena warna madu asli tidak pernah sama. 

Aroma juga bisa dijadikan media untuk menentukan asli atau palsunya 
sebuah produk madu. Madu asli punya aroma dan bau khas seperti 
madu dari bunga rambutan, kapuk randu atau kelengkeng. Ini berbeda 
dengan madu palsu yang sama sekali tidak beraroma. 

Pengujian lain, madu asli bila dituangkan di atas piring sebanyak dua 
senduk lalu disirami air putih. Kalau digoyang ke kanan dan ke kiri 
membentuk sarang lebah. Jika tidak menyebar bahkan bercampur 
dengan air, maka terkategori madu palsu. 

Anda juga bisa coba menjadikan tubuh sebagai lab alam. Caranya, 
puasa selama 10 jam, lalu periksa gula darah dan kemudian minumlah 
madu 2-3 sendok. Sesudah 2 jam, periksa lagi gula darah. Nah, jika 
madunya murni dan alami, selisih antara B dengan A kecil. 

Penderita diabetes mellitus (DM) yang berpengalaman minum madu 
bisa merasakan madu murni dan madu palsu. Bila setelah minum 
madu, badan jadi segar dan bertenaga kembali (sama seperti bukan 
penderita DM yang baru saja minum teh manis), itu menandakan 
madu yang baru diminum murni dan alami. 
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Dalam tubuh penderita DM, madu langsung diubah jadi tenaga. Bila 
penderita DM minum teh manis atau madu yang tidak murni dan tidak 
alami, ia tidak akan segera merasa segar dan bersemangat, tetapi 
tetap loyo bahkan tambah loyo (karena gula atau madu palsu tidak 
bisa diubah jadi tenaga tetapi “mencemari” tubuh). 

Ada yang beranggapan bahwa madu asli tidak akan beku jika 
dimasukkan ke kulkas/freezer. Tapi hal ini tidaklah benar. Bagi orang 
yang cukup paham tentang madu, tentu akan mengetahui bahwa 
madu murni ada yang bisa mengkristal (beku) dan ada yang tidak bisa 
beku. Madu asli (murni) akan bisa mengkristal / beku, jika kadar 
glukosa dalam madu lebih banyak dari kadar fruktosanya. Contoh 
madu yang bisa mengkristal: madu karet, kelengkeng, mente dan 
kaliandra. 

Dan madu asli (murni) tidak bisa beku jika kadar fruktosa dalam madu 
lebih banyak dari kadar glukosanya. Contoh: madu randu, rambutan, 
kopi, sono dan mangga. Jadi ada yang masuk jenis madu bisa beku dan 
sebagian lain masuk jenis madu yang tidak bisa beku. Jika menjumpai 
madu randu / kopi bisa beku atau mengkristal, kemungkinan besar 
madu tersebut palsu. 

Beku tidaknya madu tidak berpengaruh pada khasiat madu, asal 
mengandung banyak enzyme, mineral dan nutrisi lainnya yang 
dibutuhkan oleh tubuh untuk kesehatan atau pengobatan. Jika 
membeli madu karet, kaliandra, kelengkeng dll yang masuk jenis madu 
bisa beku, sebaiknya tidak disimpan dalam kulkas. Pengkristalan pada 
madu akan lebih cepat terjadi pada daerah dingin / suhu di bawah 16 
derajat celcius. 

Ada juga yang mengatakan bahwa madu asli tidak akan dikerumuni 
semut, Nah, ini juga pandangan yang salah. Semua semut menyukai 
rasa manis, termasuk rasa manis yang ada pada madu. Bahkan ada tiga 
jenis semut yang memang suka madu, seperti semut pudak, semut 
gramang dan semut hitam dengan tubuh lancip. Tentu saja tidak ada 
bukti ilmiah yang menunjang pemahaman salah tersebut. 
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CIRI MADU ASLI TAPI RUSAK 

Walaupun asli tapi jika sudah rusak, madu bisa membahayakan 
kesehatan kita. Jadi kita perlu tahu juga ciri-ciri madu asli yang telah 
rusak, yaitu: 

▪ Jika madu tersebut telah mengalami fermentasi/perubahan madu 
menjadi alkohol (etanol) yang ditandai dengan: adanya suara 
berdesis jika tutup botol dibuka (bergas), kemasan menggembung, 
madu berbusa banyak. Pada kasus kerusakan madu yang parah, 
madu tersebut akan meleleh keluar sendiri ketika tutup botol 
dibuka atau bahkan bisa meletus sendiri karena tekanan 
gas/alkohol pada madu rusak tersebut. 

▪ Madu sangat encer (kadar air 23 – 30 % ), berbau tidak segar/ tidak 
enak karena fermentasi, rasa berubah menjadi lebih asam/kecut 
yang tidak normal, rasa kurang lezat dan terlalu panas di 
tenggorokan karena efek alkohol yang berlebihan pada madu. 

Madu dengan tanda-tanda fisik di atas, telah kehilangan zat gizi dan 
kurang layak dijual. Jika madu rusak tersebut sampai dikonsumsi anak-
anak dan orang yang pencernaannya lemah, dikhawatirkan bisa 
membahayakan kesehatan. 

Madu bisa rusak secara alami (tanpa perlakuan manusia) jika madu 
tersebut telah fermentasi/bergas. Fermentasi adalah proses 
perubahan gula sederhana pada madu (fruktosa dan glukosa madu) 
menjadi ETANOL (alkohol). Fermentasi hanya bisa terjadi jika 
khamir/yeasts/ragi yang ada dalam madu mendapatkan media madu 
dengan kadar air tinggi (23 – 30%). Semakin rendah kadar airnya, maka 
peluang fermentasi pada madu semakin kecil dan lambat. Madu yang 
aman dari fermentasi biasanya kadar air 16% – 21%, atau idealnya 
kadar 16 – 20%. Madu yang telah fermentasi (jika tutup botol dibuka 
timbul suara berdesis disertai busa yang banyak bahkan bisa meletus), 
tidak layak dikonsumsi apalagi untuk dijual pada konsumen. 
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YANG ASLI BELUM TENTU HEBAT KHASIATNYA 

Kalau di atas sudah dibahas tentang keaslian madu, tapi perlu juga 
saya tekankan bahwa khasiat madu hanya bisa ditentukan oleh 
kualitas madu yang dihasilkan bunga tanaman. Jadi tidak bergantung 
pada jenis lebahnya, tetapi tanamannya. Karena itu madu selalu 
direlasikan dengan tanaman, misalnya randu, lengkeng, korma, 
manuka, clover, atau yang lain.  

Madu hutan/tropis juga bisa berkualitas baik, bila hutan tersebut 
berisi tanaman-tanaman yang baik mutunya. Standar SNI bukanlah 
standar yang baik untuk menentukan kualitas madu. Boleh dikata itu 
hanya standar fisik, yang tidak ada hubungannya dengan rasa dan 
khasiat dari madu. Bagaimana cara memilih madu yang asli? Cara 
terbaik, beli di peternakannya atau kalau madu liar, ikutlah 
memanennya. Untuk yang branded, pastikan merek itu diproduksi 
oleh perusahaan yang terkenal dan memiliki peternakan lebah. 

 

Untuk saya pribadi menggunakan madu HDI Clover Honey untuk 
mengobati berbagai penyakit ringan maupun MAUT. HDI Clover 
Honey itu sendiri selain asli, kualitasnya sangat tidak diragukan karena 
telah dikonsumsi oleh 3 generasi Presiden Amerika dan dikonsumsi 
oleh para atlet nasional. HDI Clover Honey tidak dijual bebas di apotek 

https://www.medisholistik.com/2020/10/madu-clover-madu-import-premium.html
https://www.medisholistik.com/2020/10/madu-clover-madu-import-premium.html
https://www.medisholistik.com/2020/10/madu-clover-madu-import-premium.html
https://www.medisholistik.com/2020/10/madu-clover-madu-import-premium.html
http://healindonesia.com/produk/hdi-clover-honey-1-kg/
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dan toko obat. Anda bisa memesan dan lihat detail info HDI Clover 
Honey dengan cara KLIK DI SINI. 

 

MADU SEBENARNYA AMAN UNTUK ANAK-ANAK DAN BAYI 

Ada pendapat dari sebagian pihak bahwa madu tidak boleh diberikan 
pada anak dibawah usia 1 tahun dengan alasan madu tersebut 
dikhawatirkan bisa menyebabkan sakit yang disebut Botulism 
(disebabkan oleh clostridium Botulinum). Namun hal ini telah 
dibuktikan ketidakbenarannya oleh “team dokter dari rumah sakit Al 
Kafji National Hospital-Saudi Arabia”, yang meneliti lebih dari 220 
contoh madu dari berbagai negara dan interview dengan keluarga dari 
1500 bayi lebih yang diberi madu sejak lahir. 

Dari penelitian ini membuktikan “TIDAK ADA SATUPUN” madu yang 
tercemar clostridium Botilinum dan tidak ada satupun bayi yang 
menderita Botulism karena madu. Jadi peluang adanya Clostridium 
Botilium pada madu sama dengan peluang keberadaannya pada 
bahan makanan lain yang berasal dari alam seperti susu dan lain-lain. 
Jadi madu aman dikonsumsi segala usia bahkan bayi dibawah usia 1 
tahun. Tapi ingat, ini hanya berlaku untuk madu yang asli dan 
berkualitas seperti contohnnya madu favorit saya, yaitu HDI Clover 
Honey. 

 

CARA MENYIMPAN MADU YANG BENAR 

▪ Sebaiknya madu disimpan di botol kaca atau botol plastik dari 
bahan P.E.T (khusus untuk makanan dan sudah teruji aman sebagai 
wadah madu / makanan). Tidak diperkenankan mengemas madu 
dalam wadah P.V.C karena bisa beracun / terkontaminasi. Ciri-ciri 
botol PVC: umumnya botol agak butek / buram dan terlihat garis 
sambungan pada botol, jika dicium terasa bau plastik yang agak 
menyengat. Sedangkan botol P.E.T memiliki ciri-ciri: botol bening 
/sangat bening, biasanya tidak tampak garis sambungan pada 
botol, tidak berbau dan biasanya lebih mahal dari botol PVC. 

https://www.medisholistik.com/2020/10/madu-clover-madu-import-premium.html
https://www.medisholistik.com/2020/10/madu-clover-madu-import-premium.html
https://www.medisholistik.com/2020/10/madu-clover-madu-import-premium.html
https://www.medisholistik.com/2020/10/madu-clover-madu-import-premium.html
https://www.medisholistik.com/2020/10/madu-clover-madu-import-premium.html
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▪ Menyimpan madu dalam wadah logam juga tidak dianjurkan 
karena juga bisa bereaksi racun. 

▪ Madu bersifat higroskopis (menyerap air di udara), karena itu 
sebaiknya tidak menyimpan madu dalam wadah terbuka, apalagi 
lebih dari semalam. Madu yang dibiarkan terbuka lebih dari 
semalam maka kadar airnya akan naik / tambah encer dan kualitas 
akan turun. 

. 

APAKAH PRODUK LEBAH MENYEBABKAN ALERGI? 

Walaupun telah ditemukan beberapa kasus alergi yang disebabkan 
oleh produk lebah, rasio terjadinya kasus tersebut relatif kecil. Gatal-
gatal yang timbul pada beberapa orang setelah mengonsumsi produk-
produk lebah, sebagian besar bukan disebabkan oleh alergi, tetapi 
merupakan indikasi bahwa tubuh sedang melalui proses detoksifikasi 
(pemurnian tubuh). Setelah mengonsumsi produk selama beberapa 
hari, gatal-gatal ini akan hilang dan mereka pun merasakan manfaat 
dari produk lebah tersebut. 

Bahkan, produk lebah seperti ekstrak bee pollen sering kali digunakan 
untuk mengatasi alergi. Oleh karena itu, produk lebah lebih banyak 
memberikan manfaat untuk mengatasi atau mengurangi alergi 
dibanding menimbulkan alergi. 

 

BAGAIMANA CARA UNTUK MENGETAHUI APAKAH ANDA 

SENSITIF TERHADAP PRODUK LEBAH? 

Beberapa orang sensitif terhadap produk lebah. Namun, Anda tidak 
perlu khawatir karena reaksi alergi dapat dihindarkan. Bagi Anda yang 
baru pertama kali mengkonsumsi atau menggunakan produk lebah, 
ada beberapa langkah mudah yang dapat Anda lakukan, antara lain: 
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Sebagai suplemen 

Mulailah dengan dosis yang rendah. Reaksi alergi biasanya timbul 
dalam periode waktu yang pendek, dari hitungan menit ke hitungan 
jam. Namun, jika Anda tidak mengalami reaksi alergi setelah 
mengkonsumsi, berarti Anda tidak sensitif terhadap produk lebah, dan 
Anda dapat melanjutkan penggunaan sesuai dosis yang dianjurkan. 

Hingga saat ini, belum ditemukan adanya kasus yang membahayakan 
kesehatan seseorang akibat mengkonsumsi produk lebah, namun 
kemungkinan terjadinya reaksi alergi tetap ada. 

 

Sebagai krim/produk-produk perawatan tubuh 

Lakukan test produk pada kulit. Reaksi alergi awal yang terjadi ketika 
menggunakan produk baru (misal: bengkak, gatal-gatal) dapat sesekali 
terjadi jika seseorang memiliki kulit yang sensitif atau alergi. Untuk 
menghindarinya, lakukanlah test sederhana seperti berikut: 

▪ Oleskan sedikit produk lebah pada bagian dalam lekukan siku atau 
pergelangan tangan Anda. 

▪ Jika Anda mengalami gejala-gejala alergi (seperti rasa panas, perih, 
gatal-gatal, kemerah-merahan atau perubahan warna kulit) setelah 
pemakaian, bersihkan produk dari bagian kulit tersebut dengan air 
hangat. 

▪ Indikasi tersebut menunjukkan bahwa produk ini tidak cocok untuk 
jenis kulit Anda. Oleh karena itu Anda harus hentikan 
penggunaannya. 

▪ Namun, jika kulit Anda tidak mengalami reaksi tersebut di atas 
setelah pemakaian (dalam kurun waktu 24 jam), berarti Anda tidak 
sensitif terhadap produk lebah. Lanjutkan pemakaiannya. 

Dengan melakukan test ini, Anda dapat terhindar dari rasa sakit serta 
rasa tidak nyaman yang timbul akibat alergi terhadap bahan yang 
terkandung dalam produk tersebut. 
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MENDAPATKAN MADU ASLI YANG TERBAIK 

Khusus untuk madu asli berkualitas tinggi dan salah satu yang terbaik, 
saya merekomendasikan madu gurun asli bernama HDI Clover 
Honey yang bukan hanya mengandung bee pollen, tapi juga 
mengandung royal jelly yang berkhasiat sebagai anti penuaan, baik 
untuk otak, syaraf, dan juga baik untuk kesuburan. 

Yang makin membuat saya percaya dengan HDI Clover Honey adalah 
tiga generasi presiden Amerika Serikat mengonsumsinya secara 
teratur. Dimulai dari Presiden Ronald Reagan, Presiden George Bush 
Senior, Presiden Bill Clinton, dan juga Senator Tom Harkin telah 
merasakan manfaat yang besar dari produk ini. Tidak sembarang 
makanan bisa “tembus” di Gedung Putih dan dikonsumsi oleh 
presiden, tapi HDI Clover Honey bisa. 

Bagaimana dengan BPOM dan sertifikat halal? Jangan khawatir, HDI 
Clover Honey juga mendapatkan akreditasi dari MUI dan BPOM. 

Disamping sertifkat registrasi produk dari Badan Pengawas Obat dan 
Makanan (BPOM), produk-produk HDI termasuk HDI Clover 
Honey juga secara resmi mendapat kepercayaan dari pemerintah 
Indonesia melalui KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia), sebagai 
sponsor bagi para atlet nasional Indonesia yang berlaga di tingkat 
internasional untuk meningkatkan kesehatan dan performa mereka. 

HDI Clover Honey tidak dijual bebas di apotek dan toko obat. Anda 
bisa memesan dan lihat detail info HDI Clover Honey dengan cara KLIK 
DI SINI. 
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Aplikasi Praktis Terapi VCO, Madu, dan 
Nutrisi untuk Tumor dan Kanker 

 

Tumor merupakan istilah yang digunakan untuk setiap pembengkakan 
akibat pembelahan sel abnormal, baik kanker (ganas) atau bukan 
kanker. Kanker merupakan tumor yang tumbuh ganas. Jenis kanker 
sangat banyak dan sangat berbeda satu sama lain. 

Ada banyak penyebab timbulnya tumor dan kanker pada tubuh 
seseorang. Faktor keturunan hanya berkontribusi terhadap 1-5% 
penderita. Faktor-faktor yang dominan adalah kebiasaan makan dan 
gaya hidup salah, serta paparan toksin seperti rokok, pestisida, logam 
berat, formalin, dan lain-lain. 

Minyak kelapa atau VCO dapat menghambat zat-zat karsinogenik yang 
menyebabkan tumor kolon dan payudara. Banyak jurnal ilmiah yang 
melaporkan efek karsinogenik dari konsumsi minyak nabati lain 
(minyak kedelai, canola atau jagung, dll) karena mudah dioksidasi 
membentuk radikal bebas. Bukti sebaliknya justru ada pada minyak 
kelapa, di mana MCFA yang terkandung dalam minyak kelapa justru 
memiliki efek mirip antioksidan yang mencegah reaksi antioksidan. 
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VCO memang lebih banyak dibuktikan sebagai antioksidan yang kuat. 
Sebenarnya, aktivitas antioksidan dari VCO tidak berkaitan secara 
langsung dengan kandungan asam-asam lemaknya, tetapi lebih 
banyak berkaitan dengan keberadaan vitamin E dan bahan-bahan 
yang tidak tersabunkan (unsaponifiable) yang larut dalam asam-asam 
lemak tersebut. Salah satu komponen tak tersabunkan tersebut 
adalah polifenol. 

Kandungan vitamin E dan polifenol dalam VCO sangat bervariasi 
dengan konsentrasi sekitar 0,1 mg vitamin E/100 g VCO dan 80 mg 
polifenol/100 g VCO untuk VCO dengan kualitas premium. Vitamin E 
dan polifenol inilah yang sebenarnya berperan sebagai antioksidan, 
misalnya berperan meningkatkan kandungan dan aktivitas enzim-
enzim antioksidan dalam tubuh (misalnyakatalase, superoksida 
dismutase, glutathion peroksidase, dan glutathion reduktase) 
sehingga dapat mencegah terjadinya peroksidasi dari lipida dan 
menurunkan kadar lipida dalam plasma darah dan jaringan serta 
oksidasi LDL oleh oksidan fisiologis. 

Efek secara tidak langsung dari minyak kelapa atau VCO dalam 
mengurangi kemungkinan berkembangnya tumor atau kanker adalah 
karena konsumsi minyak kelapa atau VCO secara teratur dapat 
meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Sifat antimikroba dari MCFA 
yang terkandung dalam VCO secara sinergis dapat membantu 
pekerjaan sel-sel darah putih yang memiliki tugas untuk memerangi 
invasi kuman-kuman yang masuk ke dalam tubuh. Dengan demikian, 
konsumsi VCO dapat mengurangi stres pada sistem imun sehingga sel-
sel darah putih bisa lebih memfokuskan diri untuk membasmi racun 
dan sel-sel kanker. 

Dosis konsumsi VCO yang dianjurkan untuk mengobati tumor 
dan kanker adalah; 

▪ 3 hari pertama, VCO 3×1 sendok makan setengah jam sebelum 
makan atau 1-2 jam sesudah makan. 

▪ Hari ke-4 dan ke-7, VCO 3×3 sendok makan setengah jam sebelum 
makan atau 1-2 jam sesudah makan. 
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▪ Hari ke-8 dan seterusnya sampai sembuh, VCO 3×4 sendok makan 
setengah jam sebelum makan atau 1-2 jam sesudah makan. 

Tambahkan terapi dengan 2 sendok makan madu + 1 sendok teh 
bubuk kayu manis yang dikonsumsi 3 kali sehari, setengah jam 
sebelum makan atau 1-2 jam sesudah makan. 

Pengaturan pola makan yang baik dan sehat merupakan salah satu 
kunci sukses untuk mencegah dan menyembuhkan kanker karena 
kanker merupakan penyakit degeneratif yang sangat terkait dengan 
kebiasaan makan dan gaya hidup yang salah. Jadi penderita wajib 
menerapkan prinsip “Anda adalah apa yang Anda makan” seperti yang 
telah dibeberkan sebelumnya supaya bisa sembuh total. 

Hindari dulu karbohidrat tinggi, susu merek apapun termasuk susu 
kedelai, daging merah, ikan laut, jajan gorengan di jalan, kopi, mie 
instant, bakso, junk food, soft drink, bakery, roti gandum, sereal. 
Untuk daging lebih baik daging ayam kampung dan ikan air tawar. 
Telurnya lebih baik telur puyuh dan telur ayam kampung. 

Beras putih diganti dengan beras merah, beras coklat, atau beras 
hitam. Minyak yang baik adalah minyak kelapa, minyak wijen, minyak 
zaitun, dan minyak ikan. Untuk keperluan memasak lebih baik 
menggunakan minyak kelapa (bukan kelapa sawit) atau minyak zaitun, 

Untuk lauk bisa konsumsi daging ayam kampung, ikan air tawar, 
bekicot, dan telur ayam kampung. Perbanyak konsumsi air putih (tidak 
berlaku untuk penderita gangguan ginjal), kacang-kacangan berwarna 
gelap, sayur dan buah. 

Sayur dan buah lebih baik yang berwarna gelap, misal: wortel, tomat, 
brokoli, sawi, kangkung, alpukat, mangga, manggis, sirsak, kiwi, terong 
ungu, dll. 

Air minumnya untuk sehari-hari adalah yang kadar ph-nya basa atau 
yang kadar oksigennya tinggi. Misal: merek Cleo, Nonmin, Pristine, 
SuperO2, Total 8+, New Hygio+. Semuanya bisa dicari di minimarket 
atau supermarket terdekat. 
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Note: Resep alami ini hanya untuk kasus tumor dan kanker stadium 1-
2 saja. Untuk kasus stadium 3-4, Anda perlu resep khusus yang lebih 
kuat. 
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Aplikasi Praktis Terapi VCO, Madu, dan 
Nutrisi untuk Gagal Ginjal 

 

Fungsi ginjal adalah mempertahankan keadaan homeostatic cairan 
tubuh dan pengaturan keseimbangan asam basa. Dalam proses 
pembentukan air seni, ginjal mengekskresi produk limbah 
metabolisme dari dalam tubuh, mengatur keseimbangan cairan dan 
elektrolit serta keseimbangan asam basa. 

Gagal ginjal telah menyerang kurang lebih 40 orang per juta populasi 
di dunia barat setiap tahunnya. Diperkirakan bahwa kejadian penyakit 
tersebut jauh lebih besar daripada yang tercatat sekarang ini akibat 
insiden Diabetes dan efek samping obat kimia yang tinggi diantara 
populasi. 

Apa saja gejalanya? 

Pada awalnya, gagal ginjal tidak ditandai dengan beberapa gejala. 
Tetapi apabila fungsi ginjal menurun maka tubuh kita kehilangan 
kemampuan untuk mengatur keseimbangan air, sisa-sisa makanan, 
dan produksi sel-sel darah merah. Akibatnya kita akan merasa lemah 
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dan tidak kuat. Bahkan mungkin mengalami sesak nafas dan 
pembengkakan pada tubuh. 

Jika tidak segera diatasi, penumpukan racun dalam tubuh akan 
mempengaruhi fungsi dari berbagai organ tubuh yang akhirnya akan 
menyebabkan kegagalan total dari fungsi organ tubuh tertentu. 

Konsumsi VCO secara rutin dapat meningkatkan respons sistem 
kekebalan tubuh dan fungsi modulasi metabolisme yang dapat 
membantu memulihkan kerja ginjal. Selama dalam proses 
penyembuhan dengan konsumsi VCO, frekuensi cuci darah penderita 
akan berkurang bahkan sampai tidak perlu lagi karena ginjal sudah 
berfungsi normal. Dosis yang dianjurkan adalah: 

▪ 3 hari pertama: 3×1 sendok makan setengah jam sebelum makan 
atau 1-2 jam sesudah makan. 

▪ Hari ke 4 dan seterusnya sampai sembuh: 3×3 sendok makan 
setengah jam sebelum makan atau 1-2 jam sesudah makan. 

Tambahkan terapi dengan 1 sendok makan madu + 1 sendok teh 
bubuk kayu manis yang dikonsumsi 3 kali sehari, setengah jam 
sebelum makan atau 1-2 jam sesudah makan. 

Perbaikan pola makan dengan prinsip “Anda adalah apa yang Anda 
makan” juga WAJIB diterapkan jika ingin sembuh TOTAL. Penderita 
diharapkan untuk bisa menghindari susu sapi merek apapun, junk 
food, soft drink, kubis, semangka, melon, anggur, minuman elektrolit, 
singkong, bakery yang manis-manis, kopi, jajan gorengan, dan teh. 

Jika penderita mengalami pembengkakan yang parah dianggota tubuh 
tertentu, lebih baik untuk segera diberikan ekstrak ikan kutuk yang 
bisa Anda beli di apotek atau toko obat terdekat. 

Jika ada batu ginjal juga, beberapa hari menerapkan terapi di atas, 
batu ginjal akan mulai keluar sedikit demi sedikit. 

Note: Resep alami ini hanya untuk kasus gagal ginjal ringan dan 
menengah. Untuk kasus berat, Anda perlu resep alami lainnya yang 
lebih khusus dan kuat.  
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Aplikasi Praktis Terapi VCO dan Nutrisi 
untuk Diabetes Melitus 

 

Beberapa penelitian telah mengungkap bahwa konsumsi minyak 
kelapa, terutama VCO, dapat membantu penyembuhan diabetes 
mellitus. Hal ini disebabkan VCO mengandung asam lemak jenuh 
rantai sedang (medium chain fatty acids atau MCFA) yang tinggi, 
terutama asam laurat dengan kandungan antara 43—53% dari total 
asam lemak. Keberadaan MCFA ini memiliki peran ganda, yaitu dapat 
menginduksi sekresi insulin dan memperbaiki fungsi insulin. 

Berbeda dengan lemak lainnya, MCFA dalam VCO tidak mengalami 
sirkulasi dalam aliran darah, tetapi langsung ke hati yang akan diubah 
menjadi energi. Jadi, asupan minyak kelapa akan diubah menjadi 
energi dan bukan disimpan sebagai lemak tubuh penderita. 

Asupan minyak kelapa juga terbukti dapat meningkatkan penyerapan 
mineral Ca dan Mg bila terjadi defisiensi kedua mineral tersebut pada 
tubuh, yaitu suatu kondisi yang sering dijumpai pada penderita 
diabetes. Suplementasi kalsium dapat meningkatkan kepekaan insulin 
pada populasi tertentu, sedangkan suplementasi magnesium dapat 
meningkatkan sekresi insulin dan atau meningkatkan kepekaan insulin 
serta asupan glukosa periferal. 
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Untuk memenuhi kebutuhan kalsium dan magnesium ini, bisa 
penderita dapatkan melalui banyak mengonsumsi sayuran berdaun 
hijau, brokoli, dan beberapa jenis kacang-kacangan (kecuali kacang 
polong). 

Suplementasi VCO terbukti pula dapat menurunkan total kolesterol, 
trigliserida, fosfolipida, kolesterol LDL dan VLDL, serta meningkatkan 
kadar kolesterol HDL dalam plasma darah dan jaringan. Selain itu, 
suplementasi VCO dapat pula meningkatkan status antioksidan. 
Senyawa yang diduga kuat berperan adalah polifenol yang terkandung 
dalam VCO, terutama dari golongan flavanon dan dihidroflavonol. 
Kandungan polifenol total pada VCO sekitar 84 mg per 100 g, ini lebih 
tinggi dari kandungan polifenol total pada minyak kopra (minyak 
kelapa dengan proses pemanasan) yang hanya 64,4 mg per 100 g. 

Dapat disimpulkan bahwa suplementasi VCO pada penderita diabetes 
merupakan hal yang sangat menguntungkan. Selain dapat 
menurunkan kadar gula darah melalui mekanisme stimulasi sekresi 
insulin dan perbaikan fungsi insulin, juga dapat mencegah komplikasi 
diabetes karena tingginya aktivitas antioksidan dan efek 
antihiperlipidemik yang dimiliki VCO. 

Dalam standar medis konvensional, penderita diabetes melitus tipe 1 
(tergantung insulin) harus menjalani terapi injeksi insulin secara 
teratur setiap kali akan mengonsumsi makanan. Konsumsi VCO 
berguna bagi penderita diabetes melitus tipe 1 dalam hal pencegahan 
dan penundaan komplikasi diabetes. Konsumsi VCO secara teratur 
akan memperbaiki sistem metabolisme tubuh secara keseluruhan, 
mengurangi penumpukan glukosa dalam darah, dan dapat 
mengurangi dosis injeksi insulin. 

Dosis konsumsi VCO yang dianjurkan untuk penderita diabetes melitus 
tipe 1 adalah 3×2 sendok makan (sdm) per hari, masing-masing 
dikonsumsi 15-30 menit sebelum makan. 

VCO juga cocok untuk pengobatan penderita diabetes melitus tipe 2 
(tidak tergantung insulin). VCO secara bertahap dapat memperbaiki 
sensitivitas sel terhadap insulin. Jika dikonsumsi secara rutin, secara 
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berangsur-angsur penderita dapat mengurangi dosis pemakaian obat 
antidiabetika oral. Bahkan, pada akhirnya dapat menghentikannya 
sama sekali dengan catatan penderita harus tetap menganut pola 
konsumsi makanan seimbang dan sehat serta terus melakukan 
olahraga secara rutin. 

Dosis pengobatan untuk penderita diabetes melitus tipe 2 bervariasi, 
tergantung pada keparahan penyakitnya: 

Untuk penderita dengan kadar gula darah > 300 mg/dl maka untuk 
menurunkan kadar gula tersebut menjadi sekitar 200 mg/dl 
diperlukan dosis sedikitnya 9 sendok makan per hari. Konsumsinya 
dapat dipecah menjadi 3×3 sendok makan, masing-masing dikonsumsi 
15 menit sebelum makan atau 1-2 jam sesudah makan. 

Setelah kadar gula darah turun sekitar 200 mg/dl maka dosis dapat 
diturunkan menjadi 3×2 sendok makan per hari, masing-masing 
dikonsumsi 15-30 menit sebelum makan atau 1-2 jam sesudah makan. 

Setelah kadar gula darah turun di bawah 200 mg/dl maka dosis dapat 
diturunkan menjadi 3×1 sendok makan per hari, masing-masing 
dikonsumsi 15-30 menit sebelum makan atau 1-2 jam sesudah makan. 

Setelah kadar gula darah menjadi normal (di bawah 126 mg/dl), 
konsumsi VCO masih boleh diteruskan dengan dosis antara 1-3 sendok 
makan per hari untuk mempertahankan kadar gula darah dalam batas 
normal. Kondisi ini dapat dicapai bila penderita secara ketat juga 
mengatur pola makannya secara baik dan seimbang, serta secara 
reguler melakukan olahraga ringan. 

Sebenarnya pengobatan diabetes adalah menyangkut pengaturan 

pola makan dan gaya hidup, serta berolahraga secara teratur. 

Penggunaan obat-obatan kimia maupun alternatif (termasuk VCO) 

tidak dapat menggantikan pola makan dan olahraga. Jadi, jangan 

sampai mentang-mentang sudah minum VCO kemudian beranggapan 

bisa makan seenaknya. Selain itu, penderita diabetes harus 

menghindari merokok dan mengurangi konsumsi minuman 

beralkohol. Merokok dan alkohol terbukti dapat mengurangi 
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penyerapan glukosa ke dalam sel dan juga mengurangi sensitivitas 

insulin. 

Penderita harus membatasi atau menghindari gula dan karbohidrat. 
Ini termasuk kentang, sedikit nasi, roti, susu, dan buah-buahan manis 
yang biasanya dianjurkan oleh dokter. Ganti makanan yang kaya akan 
karbohidrat dengan banyak sayur dan buah-buahan tidak manis, serta 
daging. 

Nasi bisa diganti dengan beras merah, bubur kacang hijau, atau bubur 
wortel, ditambah dengan banyak sayur, terlebih brokoli, bayam, dan 
pare yang sangat baik untuk pasien diabetes. Anda bisa membuat 
variasi cap cay di sini. 

Hindari segala jenis mie dan bihun karena mie/bihun berbahan dasar 
karbohidrat tinggi, apalagi yang instant, ada banyak bahan aditif yang 
bisa berefek negatif pada sistem pencernaan dan hormonal kita. 

Untuk buah-buahan, hindari buah yang manis. Pepaya, mangga, 
pisang, dan lainnya adalah buah yang manis jika matang. Jika 
penderita ingin mengonsumsinya, carilah yang setengah matang. 

Pemanis yang bisa dikonsumsi untuk penderita diabetes adalah 
pemanis dari daun stevia, gula merah/jawa, dan madu asli. Hindari 
aspartame atau pemanis buatan yang sering dianjurkan oleh dokter 
konvensional, karena pemanis buatan tidak baik untuk sistem syaraf. 

Air minumnya untuk sehari-hari adalah yang kadar ph-nya basa atau 
yang kadar oksigennya tinggi. Misal: merek Cleo, Nonmin, Pristine, 
SuperO2, Total 8+, New Hygio+. Semuanya bisa dicari di minimarket 
atau supermarket terdekat. 

Tambahkan terapi dengan 1 sendok makan madu + 1 sendok teh 
bubuk kayu manis yang dikonsumsi 3 kali sehari, setengah jam 
sebelum makan atau 1-2 jam sesudah makan. 

PERHATIAN! Oleh karena penderita sudah terbiasa mengonsumsi 
banyak karbohidrat, seperti nasi, roti, mie, dan manis-manis, 
penderita akan mengalami rasa lapar dan lemas selama rata-rata 3 
hari menjalani diet ini. Hal ini masih normal karena gejala tersebut 
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merupakan reaksi tubuh yang masih “kecanduan” dengan pola makan 
lama. 

Setelah lewat 3 hari atau lebih, tubuh penderita akan mulai terbiasa 
dengan pola makan baru sehingga gejala lapar dan lemas akan hilang. 
Dan setelah itu, penderita justru akan merasakan kesegaran yang 
lebih besar dibandingkan biasanya oleh karena diet ini mencukupi 
kebutuhan nutrisi dan kalori yang diperlukan. 

Olahraga secara teratur dapat mengurangi resistensi insulin sehingga 
insulin dapat digunakan secara lebih baik oleh sel-sel tubuh dan 
dosisnya dapat diturunkan. Jenis olahraga yang dianjurkan tergantung 
dari individu penderita dengan mempertimbangkan minat, kondisi 
fisik, kapasitas, dan motivasi. 

Olahraga harus dilakukan secara teratur, sebaiknya 5—6 kali per 
minggu untuk mengurangi berat badan bagi yang gemuk. Oleh karena 
kebanyakan penderita diabetes tidak aktif maka olahraga harus 
dimulai secara perlahan dan yang ringan-ringan (misalnya jalan kaki 
atau bersepeda) maka secara perlahan dinaikkan untuk menghindari 
efek-efek yang tidak diinginkan seperti cedera, hipoglikemia, dan 
masalah jantung. 
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Aplikasi Praktis Terapi VCO, Madu, dan 
Nutrisi untuk Stroke 

 

Secara umum stroke dapat didefinisikan sebagai kematian mendadak 
dari sel-sel otak pada bagian tertentu dari otak karena aliran darah 
yang tidak cukup. Stroke terjadi ketika aliran darah ke bagian otak 
terhalang atau terhambat. Tanpa darah sebagai pemasok oksigen dan 
nutrien serta untuk mengambil limbah, sel-sel otak dengan cepat akan 
mati. Tergantung pada bagian otak yang terpengaruh, stroke dapat 
menyebabkan lumpuh, sulit bicara, hilang ingatan, koma, bahkan 
kematian. 

Ada 4 (empat) jenis stroke yang dikenal sesuai dengan penyebabnya, 
yaitu serebral trombosis dan serebral emboli yang disebabkan oleh 
pembekuan darah sehingga menyumbat arteri yang memasok otak, 
bisa di dalam otak itu sendiri atau di leher. Jenis stroke lainnya 
adalah subarachnoid hemoragi (pendarahan) dan intraserebral 
hemoragi yang terjadi ketika pembuluh darah pecah di sekitar atau di 
dalam otak. 

VCO bisa mengobati stroke yang juga disertai tekanan darah tinggi. 
Bukti empiris atau kesaksian maupun bukti ilmiahnya sudah banyak. 
Dosis yang bisa penderita gunakan adalah 3×3 sendok makan per hari. 
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Konsumsi VCO secara teratur dapat menormalkan tekanan darah dan 
mengatasi penyumbatan pada pembuluh darah. 

Bagi penderita stroke berat (badan masih lumpuh atau susah 
bergerak) dengan komplikasi sakit jantung, dosis yang dianjurkan 
adalah 10 sendok makan VCO per hari. Konsumsi VCO sebanyak itu 
dapat dibagi menjadi 3 kali konsumsi, misalnya 4 sendok makan pada 
sarapan pagi, 3 sendok makan pada makan siang, dan 3 sendok makan 
pada saat makan malam. Konsumsi VCO dapat dilakukan sebelum atau 
sesudah makan. Bila belum pernah mengonsumsi VCO maka 
disarankan untuk memulainya dengan dosis rendah, misalnya pada 3 
hari pertama, 3×1 sendok makan per hari dan dihari berikutnya secara 
berangsur-angsur ditingkatkan hingga mencapai dosis seperti yang 
disarankan. 

Tambahkan terapi dengan 1 sendok makan madu + 1 sendok teh 
bubuk kayu manis yang dikonsumsi 3 kali sehari, setengah jam 
sebelum makan atau 1-2 jam sesudah makan. 

Penderita harus mengganti kebiasaan makannya dengan prinsip 
“Anda adalah apa yang Anda makan” yang telah Anda pelajari di 
materi sebelumnya. Selain itu harus menghindari mengonsumsi 
makanan dan minuman dingin selama masih sakit. Sayur dan buah 
yang cocok bagi penderita stroke adalah yang dalamnya berwarna 
putih, misal: apel, pir, kubis, brokoli putih. 
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Aplikasi Praktis Terapi VCO, Madu, dan 
Nutrisi untuk Kolesterol Tinggi dan 

Penyakit Jantung 

 

Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya bahwa kita semua perlu 
kolesterol. Para peneliti di University San Diego School of Medicine 
UCSD mengemukakan bahwa kolesterol tinggi pada orang-orang yang 
berusia diatas 75 tahun sangat memprotektif (melindungi) bukannya 
membahayakan, dan justru kolesterol rendah ternyata merupakan 
faktor resiko akan serangan jantung. 

Majalah European Heart Journal mempublikasikan hasil 3 tahun 
penelitian yang melibatkan 11.500 pasien. Peneliti Behar dan rekan-
rekannya menemukan bahwa dalam grup kolesterol rendah (total 
kolesterol dibawah 160 mg/hari), resiko relatif kematian adalah 2,27 
kali lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang dalam grup 
kolesterol tinggi. 

Untuk menormalkan kadar kolesterol tinggi dan mengatasi sakit 
jantung, dosis yang dianjurkan adalah 10 sendok makan VCO per hari. 
Konsumsi VCO sebanyak itu dapat dibagi menjadi 3 kali konsumsi, 
misalnya 4 sendok makan pada sarapan pagi, 3 sendok makan pada 
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makan siang hari, dan 3 sendok makan sewaktu makan malam. 
Konsumsi setara dengan 10 sendok makan VCO tersebut dapat pula 
dicampur dengan menu makanan yang pasien makan sehari-hari. 

Bagi pasien dengan kolesterol tinggi tapi tidak ada sakit jantung, serta 
tekanan dan gula darah masih normal, dosis VCO yang bisa pasien 
konsumsi cukup 3×2 sendok makan per hari. Dalam kurun waktu 
sekitar 2-4 minggu kadar kolesterol pasien akan kembali normal. 
Dengan dukungan pola makan yang benar, efek pemulihan akan 
terlihat labih cepat lagi. 

Tentunya pasien harus tetap giat berolahraga, membatasi konsumsi 
makanan dari sumber hewani seperti daging, dan tidak merokok. Di 
samping itu, pasien harus membatasi diri atau menghentikan 
mengonsumsi minuman beralkohol. Perbanyak konsumsi sayur dan 
buah serta cukupi kebutuhan air minum. 

Bagi pasien sakit jantung yang pernah dioperasi atau dilaser, dosis 
yang dianjurkan adalah 10 sendok makan VCO per hari. Konsumsi VCO 
sebanyak itu dapat dibagi menjadi 3 kali konsumsi, misalnya 4 sendok 
makan pada saat sarapan pagi, 3 sendok makan pada makan siang, 
dan 3 sendok makan sewaktu makan malam. Konsumsi VCO dapat 
dilakukan sebelum atau sesudah makan. Dengan rutin konsumsi 2×2 
sendok makan madu setiap hari setengah jam sebelum makan juga 
akan menormalkan kadar kolesterol dan menyehatkan jantung. 

Tambahkan terapi dengan 1 sendok makan madu + 1 sendok teh 
bubuk kayu manis yang dikonsumsi 3 kali sehari, setengah jam 
sebelum makan atau 1-2 jam sesudah makan. 

Untuk supaya pasien sembuh total dan penyakitnya tidak pernah 
kambuh lagi, penderita harus mengganti kebiasaan makannya dengan 
prinsip “Anda adalah apa yang Anda makan” yang telah Anda pelajari 
di materi sebelumnya. Hindari dulu junk food, soft drink, kopi, segala 
jenis mie instant, jajan bakso, bakery manis-manis, ice cream, dan 
jajan gorengan dijalan. 
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Aplikasi Praktis Terapi VCO, Madu, dan 
Nutrisi untuk Asam Urat dan Rematik 

 

Asam urat adalah produk akhir dari metabolisme purin dalam jaringan 
tubuh yang dibersihkan melalui ginjal. Peningkatan kadar asam urat 
dalam jaringan tubuh dapat disebabkan oleh leukemia, konsumsi 
makanan kaya akan asam nukleat (misalnya jeroan) atau fungsi ginjal 
yang terganggu. Gout atau hiperurisemia adalah akibat dari 
penumpukan asam urat pada persendian yang merupakan salah satu 
jenis dari penyakit rematik atau radang sendi. 

Jenis-jenis makanan penyebab utama penumpukan asam urat adalah 
makanan-makanan yang tinggi kandungan asam nukleat, misalnya 
daging (terutama jeroan), biji-bijian, dan beberapa jenis ikan laut 
seperti udang. 

Sudah banyak orang yang dapat menurunkan kadar asam uratnya 
yang berlebihan setelah mengonsumsi VCO secara rutin. Umumnya 
kadar asam urat atau rematik akan kembali normal setelah 
mengonsumsi VCO secara rutin selama kurang lebih 2 minggu. Dosis 
yang dianjurkan adalah 3×1 sendok makan VCO per hari. Untuk 
penderita asam urat atau rematik disertai dengan hipertensi, dosis 
yang disarankan adalah 3×3 sdm per harinya. Namun, perlu diingat 
bahwa penumpukan asam urat akan terus terjadi bila Anda tidak 
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melakukan pantangan makanan tertentu, seperti jeroan, udang, 
emping melinjo, jengkol, serta makanan-makanan berlemak (kecuali 
dari minyak kelapa). 

Buah dan sayuran untuk mengobati gangguan asam urat dan rematik, 
antara lain buah naga, nanas, belimbing wuluh, jahe, labu kuning, sawi 
hijau, sawi putih, serai, dan tomat. 

Rutin mengonsumsi 2 sendok makan madu yang dicampur 1 sendok 
teh bubuk kayu manis sebelum makan, akan meningkatkan kans 
kesembuhan penderita. Lakukan ini minimal 2 x sehari. 

Perbaikan pola makan dengan prinsip “Anda adalah apa yang Anda 
makan”, WAJIB diterapkan untuk kesembuhan TOTAL dengan 
penekanan menghindari makanan pedas, makanan banyak 
mengandung lemak (kecuali dari minyak kelapa), susu sapi olahan, 
minuman yang mengandung kafein dan yang manis (kecuali dari madu 
dan gula merah). 

Penderita juga harus menghidari mengonsumsi makanan dan 
minuman yang dingin selama masih sakit. 
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Aplikasi Praktis Terapi VCO, Madu, dan 
Nutrisi untuk TBC 

 

TBC merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh 
bakteri Mycobacterium tuberculosis, suatu bakteri gram positif. 
Penelitian pada tahun 1980 telah membuktikan bahwa asam laurat 
sangat efektif untuk pencegahan dan pengobatan TBC. Dosis yang 
dianjurkan adalah sebanyak 4-8% (b/b) asam laurat per hari. Dosis 
tersebut setara dengan konsumsi VCO sebanyak 7-14 sendok makan 
per hari. Dosis sebanyak itu dapat dikonsumsi langsung berupa VCO 
yang dibagi menjadi 3 kali (pagi, siang, dan malam hari). Konsumsi 
dapat dilakukan pada waktu makan atau dapat pula ditambahkan 
pada menu makanan pasien. 

Tambahkan terapi dengan 2 sendok makan madu + 1 sendok teh 
bubuk kayu manis yang dikonsumsi 3 kali sehari, setengah jam 
sebelum makan atau 1-2 jam sesudah makan. 

Perbaikan pola makan dengan prinsip “Anda adalah apa yang Anda 
makan” juga WAJIB diterapkan. Hindarilah makanan atau minuman 
yang dingin seperti misalnya ice cream dan es teh supaya tidak 
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mengganggu kelenjar tiroid, saluran pernapasan, dan lambung Anda. 
Hindari juga segala jenis junk food, soft drink, jajanan yang sangat 
manis, jajan gorengan, kopi, dan susu sapi merek apapun. 

Note: Resep alami ini hanya untuk kasus TBC ringan dan menengah. 
Untuk kasus berat, Anda perlu tambahan resep alami lainnya. 
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Aplikasi Praktis Terapi VCO, Madu, dan 
Nutrisi untuk Maag 

 

Penyakit maag atau tukak lambung bisa merupakan suatu penyakit 
psikosomatis (penyakit pikiran–tubuh) atau bisa juga penyakit infeksi 
yang disebabkan oleh bakteri gram negatif Helicobacter pylori. Untuk 
kasus maag karena infeksi bakteri, VCO sangat efektif karena bakteri 
tersebut memiliki dinding sel membran berselubung lipida sehingga 
dengan mudah dapat dibunuh oleh asam laurat yang terkandung 
dalam minyak kelapa atau VCO. 

Mekanismenya diduga kuat berkaitan dengan perusakan batas 
permeabilitas membran sel dan penghambatan asupan asam amino. 
Dosis yang dianjurkan adalah sebanyak 0,001-4,3 g asam laurat per kg 
berat badan per hari. Dosis tersebut setara dengan konsumsi VCO 
sebanyak 1-37 sendok makan per hari. Dosis tersebut dapat 
dikonsumsi langsung berupa VCO yang dibagi menjadi 3 kali konsumsi 
pada waktu makan atau untuk dosis yang besar dapat ditambahkan 
pada menu makanan pasien. 

Kisaran dosis tersebut memang sangat luas karena tergantung dari 
tingkat keparahan maag-nya. Untuk maag yang baru atau masih dalam 
tahap gejala ringan, dosisnya cukup 3×1 sdm per hari. Untuk maag 
akut (tiba-tiba) disertai gejala sakit perut yang cukup mengganggu, 
mual-mual, bahkan muntah, pusing, dan demam, maka dosisnya 3×3 
sdm per hari. 



  

 

DAFTAR ISI KATALOG HUBUNGI KAMI 

 

H
al

am
an

 9
8

 
MENGENAL MEDIS HOLISTIK & BAGAIMANA 

MEMPRAKTEKKANNYA 

Untuk maag kronis dan berat (menahun), dosisnya antara 10—37 
sendok makan per hari. Dosis sebanyak itu sebaiknya dikonsumsi 
dalam 2 cara, yaitu diminum langsung sebanyak 3×3 sendok makan 
dan sisanya dicampurkan ke dalam menu makanan dan minuman. 
Bagi yang belum terbiasa mengonsumsi VCO, dosis sebanyak itu harus 
dicapai secara bertahap, mulai dari 1 sendok makan per hari hingga 
tercapainya dosis yang dianjurkan. 

Selama menjalani terapi VCO, sebaiknya penderita menghindari 
makanan berlemak seperti daging dan ayam, goreng-gorengan 
(kecuali dari minyak kelapa), serta makanan pedas dan asam. 

Khusus untuk penyakit maag oleh karena psikosomatis, penderita 
harus ditangani secara psikis, disamping menjaga pola makan dan 
gaya hidupnya. 

Jika Anda atau penderita ingin mengalami kesembuhan dengan 
SANGAT CEPAT, tambahkan terapi dengan 1 sendok makan madu + 1 
sendok teh bubuk kayu manis yang dikonsumsi 3 kali sehari, setengah 
jam sebelum makan atau 1-2 jam sesudah makan. 

Perbaikan pola makan dengan prinsip “Anda adalah apa yang Anda 
makan”, WAJIB diterapkan jika ingin sembuh TOTAL dengan 
penekanan menghindari makanan pedas, mie instant, bakso, 
makanan banyak mengandung lemak (kecuali dari minyak kelapa), 
susu sapi olahan, minuman yang mengandung kafein dan yang sangat 
manis (kecuali dari madu dan gula merah). 

Penderita juga harus menghidari mengonsumsi makanan dan 
minuman yang dingin selama masih sakit. 

Sebagai tambahan bagaimana menyembuhkan maag secara alami, 
Anda bisa belajar dari kasus saya sendiri yang akut dan kronis di link 
ini: 

https://www.medisholistik.com/2019/01/rahasia-menyembuhkan-

maag-secara-total-dan-permanen.html  

  

https://www.medisholistik.com/2019/01/rahasia-menyembuhkan-maag-secara-total-dan-permanen.html
https://www.medisholistik.com/2019/01/rahasia-menyembuhkan-maag-secara-total-dan-permanen.html
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Aplikasi Praktis Terapi VCO, Madu, dan 
Nutrisi untuk Hepatitis 

 

VCO dapat digunakan untuk mengatasi hepatitis A, B, maupun C. 
Banyak bukti-bukti empiris maupun ilmiah yang sudah dipublikasikan. 
Dosisnya bervariasi antara 3×1 sdm per hari hingga 3×3 sdm per hari, 
tergantung dari kondisi pasien dan tingkat keparahan penyakitnya. 

Bagi hepatitis yang baru menampakkan gejala atau secara dini baru 
terdeteksi keberadaan virusnya, maka dosis VCO yang disarankan 
adalah 3×1 sdm per hari. Infeksi virus hepatitis A tidak akan menjadi 
kronis. Oleh karena itu, dosis yang dianjurkan selama masa akut 
adalah 3×2 adm per hari dan disertai istirahat yang cukup. Dalam 
waktu 3 bulan, penderita akan sembuh. 

Untuk infeksi virus hepatitis B dan C dapat menjadi kronis sehingga 
penderita mengalami stres, kelelahan yang berkepanjangan, serta 
dapat berkembang menjadi sirosis dan kanker hati. Dosis konsumsi 
VCO untuk penderita hepatitis B dan C adalah 3×3 sdm per hari. 

Selama mengonsumsi VCO, penderita harus beristirahat cukup, 
menghindari stres, dan menghindari makanan yang berlemak tinggi 
(kecuali VCO). Penderita hepatitis juga harus hati-hati dalam 
mengonsumsi obat-obat kimia dan herbal karena obat-obatan yang 
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tidak tepat dapat membahayakan hati. Konsumsi alkohol harus 
dihentikan. Konsumsi vitamin A sintetis harus hati-hati karena dalam 
dosis besar dapat menyebabkan kerusakan hati. Untuk pola konsumsi 
makanan dianjurkan dengan porsi kecil, tetapi sering. Ini lebih baik 
dibandingkan dengan porsi besar yang akan membebani pencernaan. 

Untuk mempercepat proses kesembuhan, tambahkan terapi dengan 
1 sendok makan madu + 1 sendok teh bubuk kayu manis yang 
dikonsumsi 3 kali sehari, setengah jam sebelum makan atau 1-2 jam 
sesudah makan. 

Seperti biasa, perbaikan pola makan dengan prinsip “Anda adalah apa 
yang Anda makan” juga WAJIB diterapkan jika ingin sembuh TOTAL. 
Perbanyak mengonsumsi sayur dan buah segar. Hindari segala jenis 
junk food, soft drink, jajanan yang sangat manis, jajan gorengan, kopi, 
mie instan, dan susu sapi merek apapun. 
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Aplikasi Praktis Terapi VCO, Madu, dan 
Nutrisi untuk Demam Berdarah 

 

Penyakit demam berdarah atau Dengue Hemorrhagic Fever 
(DHF) adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue yang 
ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. 

Penyakit ini kian banyak di negara-negara berkembang, di tempat 
yang penduduknya masih menghuni tempat tinggal yang tidak layak. 
Mereka menyimpan air di tempat-tempat yang menjadi sarang utama 
nyamuk Aedes aegypti, seperti: bak mandi, ember, dan tempat yang 
menyebabkan genangan air yang tidak mengalir. Genangan air 
tersebut merupakan tempat terbaik bagi perkembangan nyamuk 
Aedes aegypti. 

Nyamuk Aedes aegypti tidak mengenal usia mangsanya, dapat 
menyerang orang dewasa, anak-anak, hingga balita. Bahkan tidak 
jarang penyakit ini menyebabkan kematian. 
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Gejala demam berdarah yaitu: 

▪ Biasanya ditandai dengan demam tinggi 2-7 hari, fenomena 
pendarahan, dan pembesaran hati. 

▪ Bisa disertai dengan nyeri kepala, nyeri otot, timbul ruam / 
kemerahan di kulit, nyeri tulang, mual, nyeri ulu hati. 

▪ Timbul   bercak-bercak merah di  muka dan lengan-tungkai dan 
langit-langit mulut. 

▪ Mimisan dan pendarahan gusi juga dapat terjadi. Keadaan yang 
lebih berat dapat menyebabkan pendarahan organ dalam tubuh. 

▪ Angka trombosit kurang dari 100.000/mm3, hematrokit lebih 20% 
dari normal. 

▪ Fase kritis, antara hari ketiga dan kelima, disertai dengan suhu 
tubuh menurun, keringat banyak, gelisah, jari kaki dan tangan 
dingin. Pada fase ini, resiko terjadinya syok meningkat dan dapat 
menjadi fatal. 

Untuk penyembuhan, dosis VCO yang dianjurkan adalah sebanyak 7-
14 sendok makan per hari. Dosis sebanyak itu dapat dikonsumsi 
langsung berupa VCO yang dibagi menjadi 3 kali (pagi, siang, dan 
malam hari). Konsumsi dapat dilakukan pada waktu makan atau dapat 
pula ditambahkan pada menu makanan pasien. 

Siapkan 6 sendok makan madu asli + 3 sendok teh bubuk kayu manis 
dilarutkan ke sebotol air 500 ml. Gunakan air dengan suhu ruangan, 
jadi bukan air panas, hangat, atau dingin es. Larutan air madu + kayu 
manis ini dikonsumsi oleh penderita sebanyak 4 tegukkan tiap 2 jam 
sekali sebelum atau sesudah makan. Ini dimaksudkan untuk 
menaikkan trombositnya dengan cepat. Jadi, harus disiapkan satu 
botol larutan madu-kayu manis yang siap minum supaya praktis. 
Setelah gejala demam berdarah tidak nampak lagi, penderita bisa 
mengurangi frekuensi minum larutan ini. 

Perbaikan pola makan dengan prinsip “Anda adalah apa yang Anda 
makan” juga WAJIB diterapkan. Penderita diharapkan untuk banyak 
mengonsumsi air putih, sayur dan buah segar. Hindari minuman 
elektrolit. Lebih baik jika penderita konsumsi air yang alkali atau 
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beroksigen tinggi, seperti misalnya: New Hygio+, Super O2, Total 8+, 
Pristine, Milagros, dan Cleo. Anda bisa membeli air seperti ini di 
minimarket atau supermarket terdekat. 
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Jangan Mengejar Kepandaian, Kejarlah 
Kecerdikan dan Kebijaksanaan 

 

FILOSOFI KISS (KEEP IT SIMPLE STUPID); SEDERHANAKAN APA 

YANG RUMIT DAN JANGAN PERUMIT APA YANG SEDERHANA! 

Dalam aplikasinya, Ananopathy merupakan pengobatan yang 
sederhana tapi sangat efektif. Ananopathy memakai filosofi KISS 
sebagai dasar kesederhanannya. 

Untuk membantu Anda memahaminya, mari kita lihat dua kasus 
berikut: 

(1) Kasus kotak sabun yang kosong terjadi di salah satu 
perusahaan kosmetik yang terbesar di Jepang. Perusahaan 
tersebut menerima keluhan dari pelanggan yang mengatakan 
bahwa ia telah membeli kotak sabun yang kosong. Dengan 
segera para pimpinan perusahaan menceritakan masalah 
tersebut ke bagian pengepakan yang bertugas untuk 
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memindahkan semua kotak sabun yang telah dipak ke 
departemen pengiriman. Karena suatu alasan, ada satu kotak 
sabun yang terluput dan mencapai bagian pengepakan dalam 
keadaan kosong. 

Tim manajemen meminta para teknisi untuk memecahkan 
masalah tersebut. Dengan segera, para teknisi bekerja keras 
untuk membuat sebuah mesin sinar X dengan monitor resolusi 
tinggi yang dioperasikan oleh dua orang untuk melihat semua 
kotak sabun yang melewati sinar tersebut dan memastikan 
bahwa kotak tersebut tidak kosong. Tak diragukan lagi, mereka 
bekerja keras dan cepat tetapi biaya yang dikeluarkan pun tidak 
sedikit. 

Tetapi saat ada seorang karyawan di sebuah perusahaan kecil 
dihadapkan pada permasalahan yang sama, ia tidak berpikir 
tentang hal-hal yang rumit, tetapi ia muncul dengan solusi yang 
berbeda. Ia membeli sebuah kipas angin listrik untuk industri 
yang memiliki tenaga cukup besar dan mengarahkannya ke garis 
pengepakan. Ia menyalakan kipas angin tersebut, dan setiap ada 
kotak sabun yang melewati kipas angin tersebut, kipas tersebut 
meniup kotak sabun yang kosong keluar dari jalur pengepakan! 

(2) Pada saat NASA mulai mengirimkan astronot ke luar angkasa, 
mereka menemukan bahwa pulpen mereka tidak bisa berfungsi 
di gravitasi nol, karena tinta pulpen tersebut tidak dapat 
mengalir ke mata pena. Untuk memecahkan masalah tersebut, 
mereka menghabiskan waktu satu dekade dan 12 juta dolar! 

Mereka mengembangkan sebuah pulpen yang dapat berfungsi 
pada keadaan-keadaan seperti gravitasi nol, terbalik, dalam air, 
dalam berbagai permukaan termasuk kristal dan dalam derajat 
temperatur mulai dari di bawah titik beku sampai lebih dari 300 
derajat Celcius. Dan apakah yang dilakukan para orang Rusia? 
Mereka menggunakan pensil! 

Filosofi KISS (Keep It Simple Stupid), yaitu selalu mencari solusi yang 
sederhana, sehingga bahkan orang bodoh sekalipun dapat 
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melakukannya. Cobalah menyusun solusi yang paling sederhana dan 
memungkinkan untuk memecahkan masalah yang ada. 

Permasalahan hidup selalu datang bertubi-tubi tanpa hentinya. Ini 
adalah suatu hal yang normal dan merupakan bagian dari hidup. 
Tetapi, saat menghadapi suatu masalah seringkali kita terkecoh, 
sehingga walaupun masalah tersebut terpecahkan, pemecahan yang 
ada justru bukanlah suatu pemecahan yang efisien, tapi malah terlalu 
rumit. Nah inilah yang juga seringkali terjadi pada dunia kesehatan. 

Untuk mengatasi 12 penyakit yang kita telah bahas sebelumnya, 
medis konvesional memakai obat-obatan kimia dan peralatan operasi 
yang dibuat dengan biaya, waktu, dan tenaga yang besar. Tapi 
anehnya, tetap saja efektivitas kesembuhannya kurang dan masih 
jauh dari yang diharapkan. 

Berbeda halnya dengan holistik modern, pengobatan holistik hanya 
perlu pengaturan pola makan, perubahan gaya hidup, dan terapi 
suplemen yang alami untuk menyembuhkan 12 penyakit tersebut. 
Cara mempelajarinya pun gampang dan Anda bisa menyelesaikan 
pelajaran pengobatan ini kurang dari 1 minggu. Ini jauh lebih praktis 
dibandingkan dengan teknik medis konvensional yang perlu waktu 
bertahun-tahun dan biaya besar. Bukan hanya praktis, tapi juga jauh 
lebih murah dan efektif. 

Seperti terlihat dari 2 contoh kasus filosofi KISS, Anda hanya perlu 
pensil untuk menulis di luar angkasa, dan Anda hanya perlu kipas 
besar untuk menyeleksi kotak sabun kosong. 

Holistik modern Ananopathy menawarkan solusi yang sederhana dan 
cerdik untuk kesehatan Anda! 

Sekarang, bagaimana caranya mengungguli keefektifan dan 
kecepatan dalam mengobati penyakit hanya dalam waktu kurang dari 
1 minggu, lebih cepat dibandingkan para praktisi medis konvensional 
yang perlu belajar lebih dari 4 tahun? 

Bagaimana caranya bisa menguasai ilmu pengobatan yang professor 
medis konvensional sendiri tidak bisa sembuhkan yaitu diabetes dan 
kanker stadium lanjut, hanya kurang dari 1 minggu? 
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Gampang kok. Rahasianya juga sangat sederhana… yaitu dengan cara 
menjadi cerdik dan bijaksana. 

Saya berikan gambaran dalam bentuk cerita untuk supaya Anda bisa 
memahaminya… 

 

PASIEN YANG MEMILIKI INISIATIF 

 

Suatu hari Joko, 45 tahun, divonis menderita diabetes oleh dokternya. 
Hasil test lab menunjang diagnosa dokter tersebut. Kandungan gula 
darahnya sendiri 400 mg/dL. Gejala-gejalanya juga jelas apalagi 
kakinya yang terluka terkena pecahan beling ternyata makin parah 
dan membusuk. 

Atas anjuran dokter, ia pun masuk rumah sakit. Di rumah sakit, Joko 
setiap hari selalu mengeluh kesakitan, susah tidur, dan ia sering 
merasa stress. Setiap hari Joko diberi suntikan insulin. Cairan infus 
juga tidak lolos untuk pengobatan dia. Obat-obatan kimia yang 
dikonsumsi juga tidak sedikit. Joko dan keluarganya sangat sedih 
melihat keadaan ini. 
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Dua minggu kemudian, Joko pun bisa pulang ke rumah karena gejala 
yang dirasakan sudah mulai membaik. Tapi 4 hari kemudian, Joko 
pingsan dan ia kembali lagi ke rumah sakit. Selama di rumah sakit kaki 
Joko yang luka makin lama makin membusuk dan dokter 
menyarankan untuk mengamputasi kakinya. Amputasi kaki karena 
akibat diabetes adalah metode yang distandarkan oleh medis 
konvensional. 

Joko dan keluarganya syok dengan saran dokter tersebut. Mereka 
menangis dan berdoa kepada Tuhan untuk kesembuhan. Siapa sih 
yang mau atau rela kakinya diamputasi? 

Dalam doanya, terbesit pikiran…”Apa ada solusi lain untuk 
diabetesku? Bagaimana jika aku coba pengobatan alternatif? Coba 
aku cari info di internet, siapa tahu ada jawabannya…” 

Lalu Joko menyalakan laptopnya, menjelajahi internet via Google, 
mencari informasi mengenai diabetes dan bagaimana 
menyembuhkannya secara alami. Di internet ia mendapatkan 
informasi-informasi berharga yang ternyata berbeda dengan 
pandangan-pandangan medis konvensional. 

Dari internet ia mendapatkan info bahwa diet yang selama ini 
diberikan di rumah sakit, seperti kentang, apel, dan susu ternyata 
salah. Pemanis buatan sebagai pengganti gula juga ternyata tidak baik 
untuk syaraf dan otak dia. Ia juga tahu bahwa kakinya sebenarnya 
tidak perlu diamputasi dan bahwa ia sebenarnya juga bisa 
menyembuhkan diri sendiri secara alami dan tuntas, tanpa obatan-
obatan kimia. Bahkan di internet ia tahu cara-caranya dan suplemen 
apa yang bisa membantu penyembuhannya. 

Dengan SEGERA ia mempraktekkan apa yang disarankan dalam 
internet. Ia panggil keluarganya dan MEMAKSA untuk meminta rawat 
jalan saja. Ia jelaskan ke keluarganya semua rencana-rencana dia. Joko 
berencana menjadi dokter buat dirinya sendiri! 

Ia pun pulang ke rumah dan dengan bantuan keluarga, ia 
mendapatkan makanan yang tepat untuk penyakitnya dan juga 
mendapatkan suplemen yang tepat untuk menyembuhkan 
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diabetesnya dari dalam. Ia juga berhasil mendaptkan krim alami yang 
bisa mengeringkan luka diabetesnya. 

Tiga hari berlalu dan ternyata “permainan jadi dokter” ini 
membuahkan hasil. Lukanya mengering dan mulai pulih. Ia tidak lagi 
mual-mual dan mencret. Ia juga bisa tidur dengan nyenyak, tidak 
pusing. Dua minggu kemudian, rasa sakit yang sering dialaminya 
hilang dan berat badannya naik 2 kilogram. Dan yang 
menggembirakan adalah … 3 bulan kemudian kakinya telah pulih. Ia 
bisa berjalan dengan normal lagi! Kakinya tidak perlu diamputasi dan 
badannya telah segar sehingga bisa melakukan aktifitasnya dengan 
normal. Setelah dicek di lab, semua test menunjukkan hasil yang 
normal! 

Wow… Joko sembuh! Ia dan keluarganya sangat bersukacita serta 
bersyukur atas “mujizat” ini. 

 

JADILAH CERDIK – MANFAATKANLAH KEPANDAIAN DAN 

PENGALAMAN ORANG LAIN! 

 

Cerita di atas SERING dialami oleh beberapa pasien seperti Joko yang 
tidak mau tinggal diam dengan nasibnya. Cerita di atas memang 
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karangan saya, tapi didasarkan dari REALITA hidup pasien-pasien 
cerdik dan penuh inisiatif. Saya sengaja mengarangnya dengan gaya 
bahasa sederhana untuk memudahkan Anda mendapatkan gambaran 
akan salah satu prinsip Ananopathy: “jadilah cerdik”. 

Dari cerita di atas Anda tahu bahwa pasien juga bisa menyembuhkan 
dirinya sendiri! Ini juga menunjukkan suatu fakta bahwa SEMUA 
ORANG bisa menjadi dokter (tapi tidak semuanya berbakat jadi 
dokter). 

Saya tidak mengada-ada karena itulah realita yang dialami oleh 
banyak orang termasuk saya sendiri yang dulunya sering sakit-sakitan. 
Justru karena penyakitlah saya akhirnya mengenal sains medis holistik 
dan bisa jadi dokter holistik modern. Cara yang saya tempuh pun tidak 
jauh beda dengan cara Joko, yaitu TIDAK PERCAYA BEGITU SAJA 
dengan vonis dokter, BERINISIATIF belajar ilmu pengobatan dari 
semua sumber, lalu MEMPRAKTEKKAN apa yang saya tahu. 

Ya, inilah cara yang tepat merubah keadaan dari seorang pasien 
menjadi dokter sejati: 

▪ TIDAK PERCAYA BEGITU SAJA dengan vonis dokter. Ingat, yang 
menentukan nasib Anda adalah Tuhan dan Anda sendiri, bukan 
orang lain, kecuali Anda MEMBIARKAN orang lain menentukan 
nasib Anda. 

▪ BERINISIATIF belajar ilmu pengobatan dari semua sumber. Jangan 
fanatik dengan 1 metode pengobatan sebab kefanatikan akan 
membuatnya jadi seperti agama dan telinga Anda bisa “budeg” 
menerima masukan dari metode lainnya. Jadilah cerdik! 
Manfaatkanlah kepandaian dan pengalaman orang lain untuk jadi 
solusi permasalahan kesehatan Anda. Biarlah para peneliti yang 
capek melakukan penelitian, sedangkan Anda tinggal menikmati 
hasil penelitian dan pengalamannya (dengan cara mempelajari 
hasilnya). 

▪ MEMPRAKTEKKAN apa yang diketahui. Jadi jangan cuma sekedar 
teori atau “ngomong doang”. 
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Untuk poin nomor 2, saya tekankan lebih lagi…. Jadilah cerdik. Untuk 
bisa mengungguli para dokter bahkan profesor medis konvensional, 
Anda harus BERTINDAK CERDIK, BUKAN PANDAI. Para dokter dan 
profesor medis konvensional adalah orang-orang yang pandai dan 
SUSAH untuk mengejar kepandaian mereka dalam waktu singkat. 

Mengingat Anda butuh solusi cepat untuk sembuh, Anda perlu 
berpikir dan bertindak cerdik! 

 

JADILAH BIJAK – TUHAN PUNYA RENCANA MULIA UNTUK 

ANDA 

 

Pahamilah bahwa jika Tuhan mengijinkan suatu penyakit Anda alami, 
itu berarti Tuhan memiliki rencana yang baik bagi Anda. Ada berkat 
dibalik kemalangan. Saya percaya Tuhan tidak hanya ingin Anda 
sembuh, tapi juga bisa BELAJAR DARI PENYAKIT TERSEBUT YANG 
AKHIRNYA MEMBENTUK ANDA MENJADI MANUSIA BARU YANG 
DEWASA! 

Tuhan ingin MEMBENTUK DAN MEMAKAI ANDA! 

Jadi jika Anda berpikir hanya untuk sembuh saja, rencana Tuhan buat 
Anda tidak akan terpenuhi. Anda harus merubah pola pikir ini dan 
MEMBIARKAN DIRI UNTUK DIBENTUK DAN DIPAKAI oleh Tuhan 
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melalui kemalangan Anda. Tapi kalau dipikir-pikir, ini sebenarnya 
bukan kemalangan… ini adalah berkat “berbulu” kemalangan! 

Inilah yang saya alami dulu, yaitu semua penyakit dan kemalangan 
saya telah membentuk saya menjadi manusia baru yang lebih dewasa 
dan siap dipakai untuk rencana-rencanaNya yang mulia. 

Ada tiga jenis intelektualitas yang utama di dunia ini yaitu: pandai, 
cerdik, dan bijak. 

▪ Pandai. Biasanya terlihat dalam segi akademis dan bersifat otak kiri. 
Orang yang pandai akan memiliki nilai akademis yang baik, pandai 
menghafal, dan memiliki IQ (Intelectual Quotient) yang cukup 
tinggi. Anda bisa melihat banyak orang pandai di sekolah-sekolah 
bergengsi dengan pelajarnya yang memiliki nilai akademis luar 
biasa. 

▪ Cerdik. Terlihat dalam segi pemahaman abstrak dan bersifat otak 
kanan. Kebanyakan (tidak semua) orang yang cerdik kurang 
memiliki nilai akademis yang baik, tidak pandai dalam hafalan, tapi 
memiliki EQ (Emotional Quotient) yang cukup tinggi. Contoh: 
Thomas Alva Edison adalah orang cerdik yang memanfaatkan 1000 
kegagalan untuk bisa menciptakan sebuah lampu. Albert Einstein 
sebelumnya adalah seorang pelajar dengan gangguan mental 
berat, lamban ingatan, tidak pandai bergaul, dan harus 
meninggalkan sekolahnya. Dalam kasus-kasus orang cerdik, mereka 
berhasil merubah kemalangan jadi keberuntungan, kekurangan jadi 
kelebihan, dan kelemahan jadi kekuatan. 

▪ Bijak. Terlihat dalam segi sosial dan spiritual. Orang-orang bijak, 
mungkin tidak begitu cerdik, tapi sangat mempedulikan moralitas 
dan spiritualitas. SQ (Spiritual Quotient) orang bijak cukup tinggi. 
Sifat bijak ini akan menjaga orang yang pandai maupun cerdik 
untuk tetap berada di “Jalan yang Benar.” 
Menurut saya, prosentase ideal dari ketiga intelektual di atas 
adalah 40% bijak, 40% cerdik, dan 20% pandai. 

Nah bagaimana dengan prosentase Anda? Apa Anda lebih cenderung 
ke arah pandai, cerdik, atau bijak. 
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Saya sendiri berusaha mengejar kecerdikan dan kebijaksanaan, bukan 
kepandaian, karena kepandaian akan datang dengan sendirinya 
sebagai “bonus” dari Tuhan. 

Kecerdikan sangat baik untuk mencari solusi cerdas dalam hidup, 
sedangkan kebijaksanaan akan menjaga Anda untuk tetap bermoral 
dan sosial. 

Nah, sekarang setelah selesai mempelajari 3 terapi dasar Ananopathy 
dan prinsip-prinsip sainsnya di ebook ini, Anda tentu sudah tahu 
bagaimana caranya bisa mengungguli keefektifan dan kecepatan 
dalam mengobati penyakit hanya dalam waktu kurang dari 1 minggu, 
lebih cepat dibandingkan para praktisi medis konvensional yang perlu 
belajar lebih dari 4 tahun?! 

Sekarang Anda pasti sudah tahu, bagaimana caranya bisa menguasai 
ilmu pengobatan yang profesor medis konvensional sendiri tidak bisa 
sembuhkan yaitu diabetes dan kanker stadium lanjut, hanya kurang 
dari 1 minggu?! 

Ya… dengan cara berpikir dan bertindak cerdik dan bijaksana, yang 
selalu mempertimbangkan Tuhan, berpedoman pada Hukum Alam, 
dan mendasarinya dengan kasih. 

Seperti dalam kisah Joko, Anda harus kreatif dan berinisiatif belajar 
ilmu kesehatan atau pengobatan sendiri. Namun bukan hanya belajar 
berteori saja, segera praktekkan apa yang Anda baru tahu supaya 
tidak cepat lupa dan supaya Anda sendiri bisa segera menikmati 
hasilnya. 

Tapi jangan lupa bahwa ada rencana indah dan mulia dibalik 
kemalangan yang Tuhan ijinkan terjadi dalam hidup Anda karena Dia 
ingin membentuk dan memakai Anda. Mengetahui hal ini, 
RELAKANLAH diri Anda untuk dipakai olehNya demi kebaikan Anda 
sendiri dan orang lain disekitar Anda. 

 

Referensi: http://en.wikipedia.org/wiki/KISS_principle 

   

http://en.wikipedia.org/wiki/KISS_principle
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Katalog Produk Yang Direkomendasikan 
(Klik untuk melihat detail informasi dan pemesanan) 

 
HDI Naturals™ Clover 

Honey 
 

 
Mazanta VCO 

 

 
 

 

  

https://www.medisholistik.com/2020/10/madu-clover-madu-import-premium.html
https://www.medisholistik.com/2020/10/madu-clover-madu-import-premium.html
https://www.medisholistik.com/2020/10/mazanta-vco-minyak-kelapa-murni-premium.html
https://mazanta.com/
https://www.medisholistik.com/2020/10/madu-clover-madu-import-premium.html
https://www.medisholistik.com/2020/10/mazanta-vco-minyak-kelapa-murni-premium.html
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Kontak 
 

 
Untuk info produk dan pemesanan, silahkan Anda kontak: 
✓ Whatsapp: 081353222797 
✓ Email: medisholistik@gmail.com  

 
Jika Anda butuh konsultasi atau mentoring kesehatan, silahkan Anda 
klik DI SINI atau kunjungi link dantonawan.com/mentoring . 
 

 

 

  

https://api.whatsapp.com/send?phone=6281353222797
mailto:medisholistik@gmail.com
https://dantonawan.com/mentoring/
https://dantonawan.com/mentoring/
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Sekilas Mengenai Penulis 

 

 

Dt. Awan (Andreas Hermawan) 

adalah seorang Danton 

(kepanjangan dari Dt), yaitu 

praktisi holistik modern 

Ananopathy yang mendedikasikan 

diri dalam suatu gerakan layanan 

kesehatan holistik modern 

“Healindonesia Group” yang 

awalnya ada di Denpasar, Bali. 

Setelah selama 17 tahun melayani pasien-pasien diabetes, kanker, 

hipertensi, dan penyakit-penyakit degeneratif lainnya, serta 

menangani kasus-kasus yang dokter dan tabib tradisional sendiri tidak 

berhasil tangani, ia memulai gerakan holistiknya dengan membuka 

Klinik Online – “Healindonesia”, yaitu weblog KONTROVERSIAL 

PERTAMA & SATU-SATUNYA di Indonesia yang berani 

mempublikasikan kesalahan-kesalahan di dunia medis konvensional. 

Dt. Awan membuka layanan konsultasi gratis secara online di Klinik 

Online – “Healindonesia” yang bisa Anda akses di healindonesia.com  

Melalui Healindonesia Group, Dt. Awan mendedikasikan diri untuk 

mengungkapkan rahasia awet muda, susah sakit, dan panjang umur 

kepada masyarakat serta melindungi masyarakat Indonesia dari: 

▪ Malpraktek dokter. 

▪ Kejahatan bisnis “merawat” penyakit, bukannya 

“menyembuhkan” penyakit. 

▪ AIDS. 

▪ Mitos & kebohongan di dunia kesehatan. 

http://healindonesia.com/
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▪ Produk dan jasa yang membahayakan kesehatan. 

▪ Pencemaran Lingkungan. 

Dalam gerakannya, Dt. Awan memperkenalkan holistik modern 

Ananopathy ke seluruh 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. 


