
Umur biologis (biogenetic maximum lifespan) manusia dapat 
mencapai seratus tahun. Namun, apabila kenyataannya 

tidak banyak orang dapat meraih umur sepanjang itu, sebab 
orang sendiri gagal merawat tubuhnya. 

 

Sembilan puluh sembilan persen manusia lahir sehat. 
Warisan biocapital-nya seratus persen. Tergantung 

masing-masing orang mengelola modal yang seratus persen 
itu, apakah modal sehat masih tidak lekas berkurang setiba 

pada umur 120 tahun, atau terlanjur mengantarnya mati 
muda. 

 

Berumur panjang itu diciptakan. Tergantung seberapa 
besar upaya keras masing-masing orang menuju hidup 

sehatnya. Turunan panjang umur saja tidak cukup apabila 
salah memilih pola dan gaya hidup. 

 

  



Perhatikan postur dan posisi tubuh sewaktu duduk, berdiri 
dan berjalan. Usahakan agar tubuh senantiasa tegak. 

Pilihan peralatan rumah tangga idealnya yang dirancang 
ergonomis. Peralatan yang menjadikan struktur posisi tubuh 
memenuhi persyaratan kesehatan sesuai anatomi dan faali 

tubuh. Memposisikan tubuh sewaktu menyapu, menyetrika, 
selama duduk di meja makan, sedang di meja kerja, misalnya. 

 

Menjadi sehat sampai tua itu investasi, dan seharusnya 
bukan ongkos. Apabila sejak kecil benar melakoni hidup 
sehat, selain umur lebih dapat diulur, ongkos yang harus 

dikeluarkan untuk berobat menjadi minimal. 

 

Perhatikan ketebalan bantal tidur. Bantal yang membuat 
kedudukan kepala “menggantung” sehingga otot batang 
leher memikul beban berat kepala epanjang waktu tidur, 

acap menimbulkan keluhan tidak enak di leher. Maka perlu 
dipilih bantal yang tidak terlalu tebal, bukan yang kelewat 

kempis. 

 



Semakin tua umur, perlu memperhatikan empuknya alas 
kaki. Persendian tubuh, khususnya sendi yang menopang 

berat badan, seperti sendi tulang belakang dan lutut, perlu 
dirawat. Semakin bertambah umur rawan sendi semakin 

menipis, dan minyak sendi semakin berkurang. Kondisi ini 
yang beresiko menimbulkan gesekan, tumbukan atau 
benturan antar dua ujung tulang pada sendi sehingga 

beresiko terjadi kerusakan persendiannya. Maka dengan 
cara senantiasa memakai alas kaki yang empuk (karet), 

resiko gesekan, tumbukan, dan benturan antara dua 
bonggol sendi bisa diredam. Kebanyakan penyakit sendi 

sejatinya dapat dicegah. Keluhan pinggang, punggung dan 
lutut sering disebabkan kita lalai tidak beralas kaki empuk. 

Lebih-lebih kalau tanpa alas kaki dan membiasakan berjalan 
menginjak kerikikil atau bebatuan. 

 

  



Menciptakan manusia sehat dimulai sejak dalam kandungan 
mula (foetal programming). Lebih jauh lagi, jauh hari 
sebelumnya, sejak mencari pasangan hidup apakah 

perpaduan dua kelompok gen dari dua individu akan 
membentuk turunan yang sehat dan unggul (eugenic)? 

Hanya perpaduan bibit yang sehat membuahkan benih 
yang sehat. Keunggulan selebihnya tergantung bagaimana 

sehat seorang anak dibesarkan. 

 

Anak sehat itu tidak gemuk, tetapi juga tidak kurus. Anak 
gemuk menyimpan bom waktu setelah dewasa nanti. 

Berbagai jenis penyakit muncul dari tubuh yang kelebihan 
berat badan. Berat badan ideal (body mass index) dihitung 

dengan formula berat dalam kilogram dibagi pangkat dua 
tinggi badan dalam meter. Indeks ideal berada dalam kisaran 

20-25. 

 

  



Resiko terbesar yang berujung kematian oleh kanker 
diduduki oleh faktor diet. Maka apa-apa yang kita konsumsi 

setiap hari menentukan seberapa besar ancaman kanker 
menghadang umur kita. Diet yang salah dalam jumlah, jenis 
dan kandungan sifat pencetus kanker (carcinogenic) perlu 

ditolak setiap kali memilih menu. 

 

Pembentukan pengapuran dinding pembuluh darah itu 
sebuah proses puluhan tahun. Semakin lama kadar lemak 
(kolesterol dan trigliserida) tinggi dalam darah dibiarkan, 
semakin bertambah tebal lapisan “karat lemak” pembuluh 
darah. Setiap tahun ketebalan “karat lemak” bertambah 

sekitar dua persen. 

 

Tubuh kita otobiografi apa yang kita konsumsi. Diet sehat 
itu diet seimbang. Lebih banyak karbohidrat ketimbang 

lemak dan protein. Sepiring nasi, sepotong daging, tahu, 
tempe, atau ikan, dan semangkuk sayur, dan lima porsi sayur 

mayur dan buah itulah yang perlu terhidang di meja makan 
rumah. Kesehatan itu ada di dapur, bukan di restoran. 

 



Semakin kecil porsi makan harian kita, semakin besar 
kemungkinan berumur panjang. Kelebihan berat badan 

akibat penumpukan kelebihan porsi makan membawa resiko 
mati prematur. 

(Clive Mc Cay) 

 

Sehat sejati itu bukan hanya fisik dan jiwa belaka, 
melainkan sehat pula secara sosial dan spiritual. Maka, 

check up tak cukup hanya jasmani dan kejiwaan, melainkan 
perlu check up kehidupan juga. Dengan demikian, teraih 

sehat yang total sebuah total fitness. 

 

Kebiasaan sehat perlu dibentuk sejak kecil. Itu bagian dari 
merawat badan salah satu langka ala Dr. Lester Breslow. 
Formulanya: tidur sedikitnya 7 jam sehari; selalu sarapan; 

tidak ngemil; berat badan dijaga ideal; cukup bergerak 
badan; tidak merokok; tidakmimum alkohol. Jika dijalankan, 

itu semua bagian dari investasi sehat juga. 

 



Kunci hidup sehat cuma tiga. Menu yang sehat, istirahat 
yang memadai, dan cukup bergerak badan. Orang sekarang 
menderita penyakit karena gagal memenuhi salah satu, atau 

ketiga-tiganya. 

 

Dua per tiga penyakit sebelum orang berumur 65 tahun 
sesungguhnya penyakit  yang dapat dicegah dengan cara 
mudah dan sederhana. Langkah berinvestasi hidup sehat 

ditempuh lewat upaya pencegahan penyakit juga. 

 

Orang sekarang banyak yang kelihatan sehat, namun 
kekurangan gizi. Penyebabnya, menu harian selain kurang 

beragam, sebagian besar sumber bahan makanannya sudah 
kehilangan banyak zat gizinya. Asupan menu yang kurang 

lengkap gizinya berarti mesin tubuh kurang lancar berputar. 

 

  



Mencuci tangan dengan baik dan benar mencegah lebih 
dari sepuluh jenis penyakit. Ini cara lain menghemat ongkos 

berobat hanya gara-gara penyakit yang berasal dari tangan 
yang dibiarkan tidak steril. 

 

Menabung tulang sejak kecil pilihan bijak. Fondasi tulang 
terbentuk sebalum usia pubertas. Selanjutnya tulang harus 
dipelihara. Tak cukup asupan kalsium saja. Perlu vitamin D, 

mineral lain, gerak badan, cahaya matahari pagi juga. 

 

Hampir semua penyakit dapat dicegah. Semakin banyak 
kejadian penyakit digagalkan kemunculannya, semakin 

hemat ongkos berobat yang tidak perlu. Hidup tertib dan 
teratur sesuai dengan kaidah kesehatan, sebuah pilihan 

tepat cara menghemat ongkos berobat. 

 

  



Menu berlemak bukan arus dijauhkan, melainkan dibatasi, 
dan dipilah hanya memilih yang lebih menyehatkan. Dalam 

takaran terbatas tubuh tetap membutuhkan menu kolesterol 
untuk memproduksi hormon dan memelihara sel tubuh. 

Perbandingan lemak menyehatkan (lemak tak jenuh) harus 
selalu lebih besar daripada lemak jahat yang tak 

menyehatkan (lemak jenuh). Jika perbandingannya terbalik, 
itu yang beresiko merusak tubuh. 

 

Berjalan kaki tergopoh-gopoh salah satu pilihan murah 
dalam bergerak badan, asal dilakukan rutin setiap hari, 

sekurang-kurangnya 40 menit. Selain menghabiskan sekitar 
400 kalori, meraih nilai aerobics juga. 

 

Kelebihan garam dapur tidak menyehatkan. Konsumsi 
garam dapur orang modern mlebihi kebutuhan tubuh. Dua 

per tiganya berakibat meninggikan tekanan darah. 
Membatasi garam cara sederhana mencegah resiko darah 

tinggi. 

 



Banyak mengkonsumsi gula tidak bikin orang jadi kencing 
manis. Namun, mengkonsumsi gula dan karbohidrat 

berlebihan yang akan memperburuk yang sudah kencing 
manis, atau mereka yang beresiko terkena kencing manis. 

 

Penyakit encok bukan sebab sering mandi malam, Namun, 
kebiasaan mandi  malam, atau terpapar hawa dingin yang 

memperburuk gangguan atau penyakit sendi. Termasuk jika 
terjadi perubahan tekanan udara (barometer meninggi) 

 

Kalau menu harian meja makan rumah selau beragam dan 
lengkap, suplemen apapun tak diperlukan lagi. Segala jenis 
menu yang bersumber dari alam sudah menyediakan seluruh 

kebutuhan zat gizi tubuh. 

 

  



Tidak setiap muncul keluhan dan gejala penyakit, pada 
awalnya belum tentu memerlukan obat. Tubuh memiliki 

mekanisme memulihkan gangguan untuk kembali ke kondisi 
normal. Beri tubuh kesempatan untuk melakukan koreksi. 
Intervensi obat atau bahan berkhasiat hanya mengganggu 

proses otokoreksi tubuh saja. 

 

Seringan apapun, semua obat menympan efek samping. 
Maka, perlakukan obat sebagai bahan berbahaya. 

Pemakaian obat diputuskan kalau maslahatnya lebih 
menguntungkan daripada resikonya (risk - benefit). 

Pemakaian obat yang salah alamat atau sebetulnya tidak 
perlu, lebih besar resiko harus memikul efek samping 
ketimbang maslahat memanfaatkan khasiat obatnya. 

 

Kualitas obat tidak selalu ditentukan oleh tinggi harganya. 
Semakin sedikit jenis obat dalam resep dokter, semakin arif 

dokternya. Semakin rendah harga obat dan 
menyembuhkan, semakin rasional resep ditulis. 

 



Tidak ada satu obatuntuk segala jenis penyakit. Semakin 
suatu obat atau bahan berkhasiat mengaku dapat 

menyembuhkan segala jenis penyakit, semakin kita perlu 
meragukannya. 

 

Ilmu kedokteran itu eksak. Makna kesembuhan terukur oleh 
parameter medik. Sesuatu obat atau tindakan medik yang 
diterima oleh akal medik akan menyembuhkan seluruh kasus 
yang sama. Tidak demikian halnya kesembuhan nonmedik. 

Pengakuan sembuh satu-dua kasus olh pengobatan 
nonmedik dianggap sudah menyembukan seluruh kasus. 
Lazim pada penyembuhan nonmedik yang gagal sembuh, 
umumnya tidak bicara, dan itu tidak orang hitung. Yang 

sembuh hanya lima dari seratus kasus yang sama, menurut 
kaidah kedokteran, obat atau pengobatannya dinilai tidak 

sahih. 

 

  



Setiap pasien punya hak untuk bertanya kepada dokter 
sehubungan dengan penyakit, obat, dan tindakan yang 
akan dokter lakukan terhadap dirinya. Tanggung jawab 

setiap dokter untuk memberikan keterangan sejelas mngkin 
kepada pasiennya, segala ikhwal apapun terkait penyakit 

pasiennya. 

 

Dosis tertawa perlu diperbanyak. Terlebih ketika lebih 
banyak gangguan fisik dan penyakit muncul akibat kerasa 

dan kuatnya stressor dalam hidup keseharian. Tertawa 
menghasilkan endorphin, sejenis morfin yang mengendurkan 

perih-pedihnya kehidupan.  


