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ડાયેટિંગો કરવા છતાં વજન ન ઘિવાના કારણો 
 

                         એ લાત સાચી છે કે લજન 
ઓછંુ કયલા ભાટે ભોટાબાગના રોકો ડામટટંગનો 
સહાયો રે છે.  જોકે એ લાત ણ એટરી જ સાચી છે 
કે ભોટાબાગના રોકો ડામટટંગ ય રાંફા સભમ  

સુધી ટકી ળકતા નથી. ટયણાભે તેભનું લજન પયી 
લધી જામ છે અને કેટરાંક તો લી  હેરા કયતા 
ણ લધુ જાડા થઇ જામ છે. ળું તભે વલચામંુ છે કે 

આખયે આલું ળા  ભાટે થામ છે ? ચારો, અભે તભને જણાલી દઇએ કે આખયે ડામટટંગની 
તભાયી તભાભ  કોવળળો ળા ભાટે અસપ યહે છે.  

 

ડાયટિંગના પ્રયાસો અસપલ રહેળાના કારણો – 

1. ોતાની જાતને ભૂખી રાખળી - ડામટટંગભાં તભે તભાયી જાતને બૂખી યાખો છો અને 

તભારંુ બોજન લચ્ચે છોડી-છોડીને ખાઓ છો. જનેા કાયણે સભમસયનંુ બોજન 
છોડ્યા ફાદ તભે ફીજા સભમે જરૂટયમાત કયતા લધુ ખાઇ રો છો. આનાથી લજન 
ઘટલાની જગ્માએ લધી જામ છે.  
 

2. ભોજન સારી રીતે ચાળળું નહં - બોજનને સાયી યીતે ચાલીને ખાઓ અને 

લજન ઘટાડો. જી હા, તભે બોજનને જટેરંુ ચાલીને ખાળો, ભગજભાંથી ખાલાનું 
ચાલનાયા યસનો સ્રાલ એટરો જ લધુ થળે. આનાથી તભને રાંફા સભમ સુધી ેટ 
બયામેરંુ યહેલાનો અહેસાસ થળે અને સાથે તભે લચ્ચે-લચ્ચે નાસ્તો ખાલાની ટેલથી 
ણ ફચળો. 
 

2. મિત્રો સાથે ખાળું - જાણકાયોનું કહેલું છે કે તભાયા રારચુ વભત્રો સાથે બોજન ન 

કયળો. કાયણ કે બોજનની ભાત્રા ભાત્ર ખાલાથી જ નહં ણ કોની સાથે ખાલાભાં 
આલી યહ્યું છે તેની સાથે ણ જોડામેરી છે. ભાટે જ જ્માયે તભે ડામટટંગ ય હોલ 
ત્માયે આલા વભત્રો સાથે ખાલા ફેસલાથી તભારંુ ભન ણ લધુ ખાલા ભાટે રરચાઇ 
જામ છે અને મોગ્મ ડામટ પોરો નહં કયાતા તભારંુ લજન ઘટતંુ નથી.  
 

4. ૂરતી ઊંઘ ન ેળી - ઓછંુ ઊંઘલાથી ણ લજન લધે છે. સંળોધનભાં જોલા 

ભળ્યું છે કે ઓછંુ ઊંઘલાથી લજન લધાયલા ભાટે જલાફદાય જીન સટિમ ફની જામ છે 
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ટયણાભે સ્થૂતા લધલા રાગે છે. ભાટે 24 કરાકભાં સાતથી આઠ કરાક ઊંઘલુ 
જોઇએ. આઠ કરાક ઊંઘલાથી આ જીન્સની સટિમતાનંુ જોખભ ઓછંુ થઇ જામ છે.  
 

5. નાસ્તા ર જરૂરી ધ્યાન ન આળંુ - નાસ્તો એ આણા આખા ટદલસના 

બોજનનો ભૂ આધાય હોમ છે. નાસ્તો લજન તો ઓછંુ કયે જ છે સાથે ડામાફીટટઝને 
ણ કન્ટર ોર કયે છે.  
 

6. દૂધળાલી ચા ીળી - ચાભાં થેપરેવલન્સ યહેરા હોમ છે જ ેચયફી ઓછી 

કયલાભાં ભદદ કયે છે. ણ ચાભાં દૂધને ફદરે તેની અસય ઓછી થઇ જામ છે. ભાટે 
લગય દૂધની અને ખાંડ લગયની ચા ીલી જોઇએ. 
 

7. વ્યંજનળાલા ુસ્તકો ળાંચળા - વ્મંજનોલાા ુસ્તકોભાં ખાલા-ીલાની 

લસ્તુઓ લાંચલાનંુ ટાલું જોઇએ કાયણ કે જ્માયે તભે સ્લાટદષ્ટ વ્મંજનનોની તસલીય 
ણ વનહાી રો છો ત્માયે તભારંુ બૂખ અને લધુ ચયફીલાા બોજન તયપનંુ લરણ 
લધે છે.  
 

8. દહં અને અખરોિ ખાઓ - વનમવભત રૂે દહં અને અખયોટના સેલનથી 

લજન ઓછંુ કયી ળકામ છે. એક સંળોધન અનુસાય ટદલસભાં ત્રણ લખત દહં 
ખાલાથી ળયીયભાં જભા કેરયી 22 ટકા અને લજન 61 ટકા ઓછંુ થઇ જામ છે.  
 

9. આયના સાિે ખાઓ - આમના સાભે ફેસીને ખાલાથી તભાયી નજય ડામટ 

ય યહે છે. ભગજભાં સતત એ ચારતંુ યહે છે કે ઓછંુ ખાલાનંુ છે. આ યીતે થાલાથી 
તભે અંદાજ ે1/3 બોજન ઓછંુ રો છો અને લજન ઓછંુ થામ છે.  
 

10. યોગની અસર ઓછી - ટદલસભાં 50 વભવનટ મોગ કયલાથી 144 કેરયી 

ફનન થામ છે અને ાલય મોગથી ભાત્ર 237. આને ફદરે તભે એયોવફક્સ કે અન્મ 
કસયતોથી ફહુ ઓછા સભમભાં લધુ લજન ઘટાડી ળકો છો.  
 

આ ફધા ઉામો દ્વાયા તભાયા ડામટટંગની અસપ થતી કોવળળો સપ થઇ ળકે 
છે, ભાત્ર ૂયતા પ્રમાસોની જરૂય હોમ છે.  


