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ਖ਼ੂਨ ਪਤਲਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਸੌ ਬੀਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ, ਲੌਂ ਗ ਲਾਈਫ ਲਈ ਕੀਮਤੀ ਨੁਸ਼ਖਾ:-ਸਾਰੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾਂ ਮਮਲਾ ਲੈਣੀਆਂ, ਰੁੁੱ ਤ ਉਮਰ 

ਤਸੀਰ ਅਨੁਸਾਰ,ਚੀਜ਼ ਵੁੱ ਧ ਘੁੱਟ ਪਾ ਲਵੋ,ਅਰੰਭ ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘੁੱਟ ਪਾਉ,ਜਦੋਂ ਮਗੁੱ ਝ ਜਾਵੋਂ,ਮਾਤਰਾ  ਵਧਾ ਲੈਣੀ|  
1. ਪੀਸੀ ਸੌਂਫ ਤਸੀਰ ਠੰਢੀ ਖ਼ੂਨ ਸਾਫ ਕਰਕ ੇਭੁੁੱ ਖ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ¼ ਜਾਂ ½ ਚਮਚਾ) 
2. ਔਲੇ ਦੇ ਕੋਟਾਨ-ਕੋਟ ਗੁਣ, ਤਸੀਰ ਠੰਢੀ  ਸਭ ਬੀਮਾਰੀਆ ਂਲਈ ਪੀਮਸਆ ਔਲਾ ਵਰਤਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਮਜਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਲੈਣ ਨਾਲ ਠੰਢਕ ਮਦੰਦਾ 

ਹੈ, ¼ ਜਾਂ ½ ਚਮਚਾ ਲੈਣਾ| ਚਮਚਾ ਸ਼ੁੱਕਰ ਪਾਵ ੋ, ਜੇ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨ ਪਾਵੋ| 
3. ਕਰੈਨਬੇਰੀ ਜੂਸ ਤਸੀਰ ਗਰਮ ਖ਼ੂਨ ਪਤਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਪੰਜ ਸੁੱਤ ਚਮਚੇ ਪਾਵੋ) 
4. ਪੀਸੀ ਮਨਿੱਕੀ ਅਲੈਚੀ; ਭੁਖ ਲਾਉਂਦੀ,ਮੂੰ ਹ ਦੀ ਬਦਬੋ ਦੂਰ ਕਰਕ ੇਗ਼ਲ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੀਅ ਕੁੱਚਾ ਹੋਵੇ ਵਰਤੀਦੀ ਹੈ| ਪੰਜ ਜਾਂ ਸਤ 

ਅਲੈਚੀਆ ਂਪੀਸੀਆ ਂਪਾਵ|ੋ  

5. ਪੀਮਸਆ ਪੁਦੀਨਾ ੧/੫  ਚਮਚਾ ਪਾਵੋ| ਈਸਬਗੋਲ ਦਾ ਸਤ ਮਿਲਕਾ ਤਸੀਰ ਠੰਢੀ , ਖੂਨ ਪਤਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ| ਕਬਜੀ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਪੇਟ ਗੈਸ ਨੰੂ 

ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ| ਇੁੱਕ ਚਮਚਾ ਲਵ|ੋ 

6. ਲਸਣ ਦੀ ਗੰਢੀ ਚੋਂ ਇਕ ਜਾਂ ਅੁੱਧਾ ਟੁਕੜਾ ਬਰੀਕ ਕਟ ਕੇ ਮਮਲਾਉ (ਤਸੀਰ ਗਰਮ ਖੂਨ ਪਤਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ)| 

7. ਪੀਸੀ ਅਲਸੀ ਤਸੀਰ ਗਰਮ ਖੂਨ ਪਤਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ| ½ ਜਾਂ ਇਕ ਚਮਚਾ ਲੈਣਾ|  
ਹੋਰ ਨੋਟ: ਹਲਦੀ ਖੂਨ ਸਾਫ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪੇਟ ਦੇ ਕੀੜ ੇਕੈਂਸਰ ਮਾਰਦੀ ਹੈ| ਬਜਾਰੂ ਹਲਦੀ ਚ ਮਮਲਾਵਟ ਹੈ, ਮਜਨਾਂ ਨੰੂ ਪਤਾ ਨਹੀ ਉਹ ਬਜਾਰ ੂ

ਹਲਦੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਕੈਂਸਰ ਦ ੇਅਧੀਨ ਹਨ|ਹਲਦੀ ਿਾਂ ਹੇਠਾਂ ਭੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ , ਘਰੇ ਬੀਜ|ੋ ਸੁੁੱ ਕੀਆਂ ਗੰਢੀਆਂ ਕੋਲੇ ਖੜਹ ਕ ੇਪੀਸਾਉ ਜਾਂ ਔਰਗੈਨਕ 

ਲਵੋ| ½ ਚਮਚਾ ਲੈਣਾ| ਮਤਰਫਲਾ,ਹਰੜਾਂ,ਬਹੇੜ ੇਮਤੰਨੇ ਇਕੋ ਜੇਹਾ ਤੋਲ ਹੋਵੇ, ਪੀਸ ਲੈਨੇ| ਮਤਰਫਲਾ ਕਬਜੀ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਚ ¼ ਜਾਂ ½ 

ਜਾਂ ਇਕ ਚਮਚਾ ਮਮਲਾ ਲੈਣਾ| ਵੁੱਡੇ ਪੇਟ ਵਾਲਾ ਇਕ ਚਮਚਾ ਜਾਂ ਵੁੱ ਧ ਘੁੱਟ ਮਜਤਨਾ ਸਰੀਰ ਮੰਨੇ ਦਾਲ ਚ ਪਾਵੇ, ਪੇਟ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ ਕਰਕ ੇ

ਪੇਟ ਘਟਾਵੇ| ਕਬਜ਼ ਹੋਵ ੇਮਤਰਫਲਾ ਮਜ਼ਆਦਾ ਲਵੋ| 
• ਮਵਕਾਰ ਜੀਵਾਂ ਨੰੂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ[ਪੂਰੇ ਗੁਰ ੁਜੀ ਵਲੋਂ ਮਵਕਾਰ ਦੇ ਮਤਆਗ ਦੇ ਗੁਰ ਸਬਦ ਅਰਥਾਂ ਸਮਹਤ ਸੇਕਮਰਡ ਬੁੁੱ ਕ ਬਣ ੇਪਤੀ 
ਸਤੀ ਮਮਲ ਕੇ ਸਬਦ ਗਾਉਣ ਅਰਥ ਵੀਚਾਰਨ ਮਨਹਾਲ ਹੋਵਣ| 


