ચમત્કારરક ઈાજ – ‘પાણી પ્રયોગો’
નલી અને જૂ ની જીલરેણ ફીભાયીનો એક ફહુ જ સય અને સાદો ઉચાય ‘ ાણી પ્રમોગ ‘
નાભનો એક રેખ ‘ જાાનીસ સીકનેસ
એસોસસએળન ‘ તયપથી પ્રગટ થમો છે , તેનો
સાયાંળ નીચે આપ્મો છે :
આ ચભત્કારયક ‘ ાણી પ્રમોગ ‘ નાં રયણાભોનું
લૈજ્ઞાસનક યીક્ષણ કયલાભાં આવ્મું હતું
, જેનાથી
નીચેના યોગો ભટ્યાનું જણામું છે .
=> ભાથાનો દુખાલો , બ્રડ પ્રેળય , સંસધલા, રકલો,
ફેહોળી, બ્રડકોરેસ્ટયોર, કપ, ખાંસી, દભ, ટી.ફી., ભેસનન્જજાઈરટસ, રીલયને રગતા યોગો ,
ેળાફની ફીભાયીઓ , એસસડીટી, ગેસ ટૂ ફર , ભયડો, કફસજમાત, હયસ, ડામાસફટીસ,
આંખની ફીભાયીઓ , સ્ત્રીઓનું અસનમસભત ભાસસક , પ્રદય, ગબાાળમનું કે ન્જસય , નાક, એન
ગાના યોગો.
પાણી પીવાની રીત : લહે રી સલાયે ઊઠીને ભોઢું ધોમા લગય કે બ્રળ – દાતણ કમાા લગય 1250 ગ્રાભ ાણી ( 4
ભોટા ગ્રાસ) એક સાથે ી જલુ.ં તે છી 45 સભસનટ સુધી કંઈ ખાલું ીલું નહં. ાણી ીધા
છી બ્રળ – દાતણ – કોગા કયી ળકામ. આ પ્રમોગ ચારુ કમાા છી સલાયે નાસ્તા છી
અને ફોયે અને યાત્રે જમ્મા છી ફે કરાક છી ાણી ીલું. અને યાત્રે સૂલાના અડધા
કરાક હે રા કંઈ ખાલું નહં. ફીભાય તથા નાજુ ક પ્રકૃ સતના ભાણસો એક સાથે ચાય ગ્રાસ
ાણી ી ન ળકે તો એક અથલા ફે ગ્રાસથી ળરૂઆત કયી , ધીભે ધીભે લધાયી ચાય ગ્રાસ
સુધી હંચાડલુ.ં ફીભાય ભાણસોએ સજા થલા અને તંદુયસ્ત ભાણસોએ ફીભાય ન ડલા
ભાટે આ પ્રમોગ કયલો.

www.pgondaliya.blogspot.in

પુરણ ગોંડલયા

Page-1

પ્રમોગો અને યીક્ષણના આધાયે નીચે જણાલેર ફીભાયી સાભં જણાલેર ભુદતભાં ભટી ળકે
છે .
 હાઈ બ્રડપ્રેળય 1 ભાસભાં
 ગેસની તકરીપો 2 રદલસભાં
 ડામાસફટીસ 1 અઠલારડમાભાં
 કફસજમાત 2 રદલસભાં
 કે ન્જસય 1 ભાસભાં
 ટી.ફી. 3 ભાસભાં
નંધ :- ચાય ગ્રાસ ાણી ીલાથી કોઈ આડ અસય થતી નથી. ળરૂઆતભાં ત્રણેક રદલસ
ેળાફ કયલા લધાયે લખત જલું ડે છે . ત્માયફાદ યે ગ્મુરય થઇ જામ છે .
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