
૧. િનભ�ય - અભયમ
ભયના કારણે �ટતા �ત:�ાવો શર�રન ેઘ�ુ ં�કુશાન કર� છે. �લડ �શેરે વધ�ુ,ં ડાયાબીટ�સ, થાક,

�દયરોગ વગેર� થઇ શક� છે.

૨. આનદં - �વ�થ રહ��ુ ંએ આનદંમા ંરહ�વાનો એક સરળ ઉપાય છે.

૩. િનયિમત �વન -
�ઈુ જ�ું
વાચં�ું

ઉઠ�ું

દોડ�ુ ં- ચાલ�ુ ં- કસરત - �ાથ�ના

૪.�ઈુ જ�ુ ં(સમયસર)

૫. વહ�લા ઉઠ�ું

૬. યોગાસન કરવા (૧૦-૧૫ િમનીટ)

૭. �ાણાયામ કરવા (૫-૧૦ િમનીટ)

૮.કસરત - ૧૦ િમનીટ

૯. ��ૂપાઠ - ��ય� ��ૂ - ૧૫ િમનીટ

૧૦. �યાન - ૧૫ થી ૩૦ િમનીટ

૧૧. મા�ક, ઉધરસ ક� છ�ક ખાતી વખત ેહાથ અથવા �માલ આડો રાખવો

૧૨. હાથ ધોવા, કપડા તડક� �કૂવવા.

૧૩. � ુ�ુ ંખા�ુ?ં આનાજ, કઠોળ, ફળ, શાક, ગાય�ુ ંઘી, ��ુ સ�ગતલે

૧૪. ભોજન - સમયસર ચાવી ચાવીન ેજમ�ુ,ં �નદ�વૂ�ક, ભગવાનની �સાદ� લવેી.

૧૫. િવટામીન ડ� - �યૂ��કાશ, ઘી, માખણ, મમર�, ગોળ� (૩૦૦ થી ૪૦૦)

૧૬. િવટામીન સી. - આમળા, ઉગાડ�લા મગ

૧૭. િવટામીન એ - અળવીના પાન, સરગવાના પાન, પોઈ, લીલા પાનવાળ� ભા�(૫૦૦૦ �િુનટ)

૧૮.મીઠાના પાણીના કોગળા, ફટકડ�, �લીસર�ન, હળદર વગેર�

૧૯. પાણીની વરાળ લવેી



૨૦. નાકમા ંગાય�ુ ંઘી / દ�વલે લગાવ�ું

૨૧. તજ, લિવ�ગ, એલચી, અજમો, સચંળ, સાકર, �ઠ�મધણી ગોળ�, સચંળ+ગોળ+મર�ની ગોળ�,
�ુઠં+ઘી+ગોળની  ગોળ�

૨૨. �લુસી, ખાટ�ભ�ડ�, ડોડ�, મીઠો લીમડો, �ા�ી વગેર�ના પાન

૨૩. સરગવાના પાન, અર�સૂીના પાન, દમવલે…

૨૪. સ�વ ખતેી - ઓગ�િનક શાકભા�, જ�ંનુાશક દવાઓનો ઉપયોગ ટાળો

૨૫. ��ૃિત અ�સુાર ઉકાળા + ઋ� ુઅ�સુાર + રોગ �જુબ + એપીડ�મીક �જુબ

૨૬. ��ૃિત �જુબ હોિમયોપથી, જ�મતાર�ખ �જુબ, રોગ �જુબ

૨૭. ��ચય��ુ ંયથા�ચત પાલન કર�ું

૨૮. �ુ ં�ુ ંન ખા�ુ?ં મ�દો, કો����કસ, બ�રની બનાવટ

૨૯. ભીડભાડથી �ુર રહ��ુ ં- માદંાની તરત સારવાર

૩૦. કોઈ �યસન નહ� - ચા, કોફ�, કોકો, દા�, બીડ�, તમા�ુ, િસગાર�ટ, ��ુો, ��સ

૩૧. Immuno - Autoimmuno disorder

૩૨. મહ�નત�ુ ંખા�ુ,ં સા�ુ ંઅન ેમી�ંુ બોલ�ુ.ં

૩૩. Online Health Record -  ફ�મીલી ફાઈલ, ૧૯૯૦-૯૧ નો �યોગ

૩૪. www.humanhealthcirlcle.org , MY HHC App

૩૫. પરમા�માન ે�મે / ��ૃિતન ે�મે

૩૬. ઠંડા પાણી માટ� માટલા - ��જ રોગ�ુ ંઘર
ઠંડક માટ� ખસની ટ�ી - ACના બદલે

http://www.humanhealthcirlcle.org

