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MAKANAN  yang Kita  makan bisa menjadi bentuk OBAT yang paling aman dan paling kuat, atau 

menjadi bentuk RACUN  yang paling lambat. Tidur yang cukup, olahraga, makanan sehat, 

persahabatan, dan ketenangan pikiran adalah KEBUTUHAN, bukan KEMEWAHAN. 

Jadikan makanan yang Kita santap  menjadi obat. 

 

Mereka yang tidak punya waktu untuk BEROLAHRAGA harus bersiap mendapatkan waktu untuk 

SAKIT. Pergilah  ke ALAM  untuk DITENANGKAN  dan DISEMBUHKAN, dan untuk MENERTIBKAN  

panca indra Kita . Alasan berolahraga adalah untuk KUALITAS HIDUP yang Kita nikmati. 

 

Tubuh menyukai RUTINITAS. Usahakan untuk makan, tidur, dan sebagainya pada WAKTU YANG 

SAMA setiap hari,  agar tubuh berfungsi secara optimal. Tubuh menyukai KONSISTENSI. 

 

Luangkan WAKTU beberapa menit setiap hari untuk memastikan bahwa PIKIRAN Kita terpelihara 

dengan BAIK  dan POSITIF. Bagaimanapun, pikiran yang sehat mengarah pada pandangan hidup yang 

lebih bahagia dan dengan pandangan hidup yang lebih bahagia, jauh lebih mudah untuk melawan 

dampak negatif dari masalah dalam hidup. 

 

KEMARAHAN  memiliki efek yang BURUK  pada hidup Kita sendiri. Ketika EMOSI tidak terkendali, 

maka dapat menghancurkan beberapa hubungan terdekat kita, merusak kesehatan fisik dan mental 

Kita.  

 

Makan BUAH  untuk SARAPAN  adalah cara yang SEHAT dan  cara yang LEMBUT  untuk 

membangunkan sistem pencernaan Kita. Dengan menggunakan teknik seperti yoga, pernapasan, 

bioenergi, latihan fisik, meditasi, dan visualisasi, pada gilirannya, kita dapat memengaruhi 

KESEHATAN  dan KEHIDUPAN Kita. Jika Kita menginginkan tubuh yang RILEKS, Kita bisa 

melakukannya dengan merilekskan PIKIRAN. Jika Kita menginginkan PIKIRAN yang rileks, rilekskan 

tubuh Kita. Dasar dari semua kebahagiaan adalah kesehatan. 

 

Tubuh yang bugar, pikiran yang tenang, rumah yang penuh cinta, TIDAK DAPAT DIBELI, melainkan 

HARUS DIPEROLEH. Tubuh Kita dapat mendengar semua yang dikatakan pikiran.  Menjaga tubuh Kita 

tetap sehat adalah ungkapan rasa terima kasih kepada seluruh alam semesta . 

 

Setiap hari Kita  melakukan salah satu dari dua hal ini: MEMBANGUN KESEHATAN  atau 

MENGHASILKAN PENYAKIT dalam diri Kita. Kesehatan adalah KONEKSI untuk menuju pengetahuan 

dan tindakan. 



Kesehatan adalah integrasi lengkap dari tubuh, pikiran, dan jiwa.  SADARLAH  bahwa semua yang 

kita lakukan, pikirkan, rasakan, dan yakini memiliki efek pada keadaan kesejahteraan Kita. 

 

Yang dibutuhkan KESEHATAN MENTAL adalah banyak sinar matahari, banyak keterusterangan, dan 

banyak percakapan tanpa rasa segan. 
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