
સ્ળસ્થ જીળનૈી



નનર્ભય - અર્યમ  
ર્યના કારણે છૂટતા અંત:સ્ત્રાળો રીરને 
ઘણ ું ન કાન કરે છે. બ્ડ પે્રર ળધવ ું, 
ડાયાબીટીશ, થાક, હ્રદયરોગ ળગેરે થઇ કે 
છે. 



આનુંદ - સ્ળસ્થ રષવે  ું એ આનુંદમાું રષળેાનો 
એક શરલ ઉાય છે.  



નનયનમત જીળન 



પ્રાણામાભ કયલા (૫-૧૦ મભનીટ) 



કસયત - ૧૦ મભનીટ 



દરરોજ શળાાંગાશન કરવ ું.  
તે ૧ નમનીટથી ૧૦ નમનીટ સ ધી કરી કાય છે. 
તેના રૂક આશન તરીકે મત્સસ્યાશન કરવ ું જરૂરી છે, 





ધ્માન અને પ્રાથથના  
મલશ્વકલ્માણની પ્રાથથનાથી   

 



ભાસ્ક, ઉધયસ કે છીંક ખાતી લખત ે
હાથ અથલા રૂભાર આડો યાખલો  
 



હાથ ધોલા 
 



કડા તડકે સકૂલલા. 
 



ઉળાશ, વ્રત, એકટાણા 
આરોગ્યપ્રદ કે બીમારીને આમુંત્રણ?



શ ું શ ું ખાવ ું? અનાજ, કઠો, પ, ળાક, 
ગામન ું ઘી, શ દ્ધ સીંગતેર  

 



મલટાભીન ડી –
સમૂથપ્રકાળ, ઘી, ભાખણ, 
ભભયી, ગોી (૩૦૦ થી ૪૦૦) 

 



મલટાભીન સી. –
 આભા, ઉગાડેરા ભગ  



મલટાભીન એ - અલીના ાન, 
સયગલાના ાન, ોઈ, રીરા 
ાનલાી બાજી(૫૦૦૦ ય મનટ) 

 



ત રસી, ખાટીબીંડી, ડોડી, ભીઠો 
રીભડો, બ્રાહ્મી લગેયેના ાન



સયગલાના ાન, અયડસૂીના ાન, 
દભલેર… 



સજીલ ખેતી - 
ઓગેમનક ળાકબાજી, 



જ ુંત  નાળક દલાઓનો ઉમોગ ટાો 



પ્રકૃમત મ જફ હોમભમોથી, 
જન્ભતાયીખ મ જફ, યોગ મ જફ



શ ું શ ું ન ખાવ ું? 
ભેંદો, કોલ્રીન્કસ, ફજાયની ફનાલટ  



કોઈ વ્મસન નહીં –
ચા, કોપી, કોકો, દારૂ, ફીડી, તભાક , મસગાયેટ, 
હ ક્કો, રગ્સ  



અન્નનો બગાડ ન કરળો. 
અનાજના એક દાણાને ઉગતા ૯૦ દદળશ થાય છે, 
અને બગાડ કરતી ળખતે ૯૨ શેકન્ડનો ણ નળચાર 
કરીએ છીએ?



ગાઢ નનિંદ્રા સ્ળાસ્્યનો ાયો છે. 
શામાન્ય માણશને ૬ થી ૭ કાકની ઊંઘ રૂતી છે. 
ળધ  ડતો શ્રમ અને આરામ બુંને સ્ળાસ્્ય માટે 
ષાનીકારક છે.



ડીમાઈટને બદે ગાઢ અંધકાર આંખના સ્ળાસ્્ય માટે 
ખબૂ જરૂરી છે.  
 
નળટામીન –એન ું ઉત્સાદન અંધકારમાું જ થાય છે.
 (જરૂર ડે તો ાશે નાનકડી ટોચભ રાખીને સ વ  ું.)  



સ તરાઉ કાડ અથળા ખાદીના કડા 
ષરેળાથી રશેળો ચ શાઈ અને ત્સળચાન ું 
સ્ળાસ્્ય શાર ું  રષ.ે 



નાયોન કે ોીએસ્ટરના ળસ્ત્રો રશેળો 
ચશૂી કતા નથી એટલ જ નષીં ણ રીર 
ર ઘવભણ થાય અને સ ક્ષ્મ માત્રામાું 
નળદ્ય તપ્રળાષ ઉત્સન્ન કરતા રષ ેછે જે રીરને 
ન કાન કરે છે. 



અત્સયુંત ઝીણા, ારદભક કે ખ બજ 
ચ સ્ત કડા ષરેળાથી શ્વાશ ેળામાું 
અથળા સ્નાય ઓની ગનતીતામાું 
અળરોધ ેદા થાય છે. તેથી આળા 
કડા ન ષરેળા.  



કેટાક મોંઘા કડા ઘરે ધોઈ કાય તેળા 
ષોતા નથી તેથી ળારુંળાર એક કે  ળધ  
વ્યક્તતઓ ધોયા ળગર જ ષરેે રાખે છે તે 
આરોગ્યપ્રદ નથી. 



બ્રહ્મચયભન ું યથાચચત ાન કરવ ું. 



Online Health Record -
પેભીરી પાઈર, ૧૯૯૦-૯૧ નો પ્રમોગ   



www.humanhealthcirlcle.org  

http://www.humanhealthcirlcle.org/


My HHC App 


