
 

 

LADY FINGERS FOR DIABETES 
Take two pieces of lady fingers and remove/cut both ends of each piece. Also put a cut in the middle 
and put these two pieces in glass of water. Cover the glass and keep it in room temperature during 
night. Early morning before breakfast, simple remove two pieces of lady fingers from the glass and 
drink that water. Keep doing it on daily basis. Within two weeks, you will see remarkable result in 
reduction of your SUGAR. 

ડાયાબીટીશ માટે ઉપયોગી ભીંડા: 
બે ભીંડા લો અને તેના બનેં છેડા કાપી નાખો. બનેં સાઈડમાથંી કટ કરેલા ભીંડાની વચ્ચે એક કાપો કરો. આ 
બનેં ભીંડાને પાણી ભરેલા એક કાચના ગ્લાસમા ંમકુો. ગ્લાસને ઢાકંીને આખી રાત રૂમ ટેમ્પરેચરમા ંરહવેા 
દો. સવારના પહોરમા ંનાસ્તો કરવા પહલેા આ બે ભીંડાને ગ્લાસના પાણીમાથંી કાઢી નાખીને ફક્ત પાણી પી 
જંવ. દરરોજ આ રીતે કરો. બે વીક પછી તમારા લોહીમા ંઆશ્ચયયજનક રીતે સગુર લેવલમા ંઘટાડો થશે. 
 

ડાયાબીટીશ માટે બીજો પ્રયોગ: 
સામગ્રી: 
(૧) આખા ઘઉં ૧૦૦ ગ્રામ (ગાધંીની દુકાને કે અમેરરકામા ંગજુરાતી ગ્રોસરી સ્ટોરમા ંમળશે) 
(૨) ખાવાનો ગુદંર ૧૦૦ ગ્રામ (------------------------------!!----------------------------------------) 
(૩) જવ ૧૦૦ ગ્રામ      (------------------------------!!----------------------------------------) 
(૪) કલોંજી(શાહજીરંુ-કાળા તલ જેવી દેખાય) ૧૦૦ ગ્રામ (--------------------!!-------------------) 

બનાવવાની રીત: 
ઉપર બતાવેલ તમામ વસ્તઓુને સવારે પાચં ગ્લાસ પાણીની અંદર કાચના વાસણમા ંપલાળી દેવી. ત્યાર 
બાદ સાજંે દસ મીનીટ સધુી ઉકાળવુ.ં ઠંડંુ થઇ ગયા પછી ઝીણા કપડાથી ગાળી બોટલ અથવા કોઈપણ 
કાચના વાસણમા ંરાખવુ.ં 
ઉપયોગ કેવી રીતે કરશો: 
રોજ સવારે નરણા કોઠે તૈયાર કરેલ પાણીમાથંી એક ચાના કપ જેટલુ ંપીવુ.ં આ રીતે સતત સાત રદવસ 
સધુી ચાલ ુરાખવુ.ં 
બીજ અઠવાડીએ વહલેી સવારે પાણી પીવાનુ ંચાલ ુરાખવુ.ં તમારા આશ્ચયય વચ્ચે તમને જણાશે કે કોઈપણ 
જતની આડઅસર વગર તમારો રોજજિંદો ખોરાક તમે લઈ શકશો. 
છેલ્લા વીસ વર્યથી રોજના બે ઇન્શ્ુલંીનના ઇન્જેક્શન લેતા ૬૫ વરસની એક મરહલા અને “ગજુરાત 
સમાચાર”ના બધુવારની બપોરના લેખક અશોક દવેએ ડાયાબીટીશથી સપંણુય મકુ્ક્ત મેળવેલી છે. અશોક 
દવેએ આ બાબત પોતાના બધુવારની બપોરના લેખમા ંલખી છે. ડો.ટોની આલ્મેરડયા(રકડની સ્પેશયાલીસ્ટ-
બોમ્બે) એ આ પ્રયોગ દ્વારા કંઈ કેટલા ડાયાબીટીશના દદીઓને ડાયાબીટીશથી મકુ્ક્ત અપાવી છે. આ 
પ્રયોગની કોઈ આડઅસર નથી.  


