
 بیماری –موٹاپا 
 عالجبے ضرر جدید اسکااور 

 (ھوهیو پیتھہ)  ثبقت رغیذ -تذریر
 ھےثڑھ گیب  کے اگر اًکب وزى ھےثہت ضے لوگوں کی خواہع ہوتی 

 ھوزى کن کرکے دثلے پتلے کطی ثھی ؼرح ضے جلذ از جلذ و  وہتو 
ًہ وزى کن کرًے کے لیے جطن هیں زائذ چرثی جو کے روزاجبئیں 

جوغ ہو  جطن هیں کی وجہ ضے ادتیبؼیوںکی ثے  گیهؼوول کی زًذ
جطن هیں . ھےیب ختن کرًب از دذ ظروری اهر  بجبتی ہے کو کن کرً

جوغ چرثی کو کن کرًے کے لیے یب تو ورزظ کرًب پڑتی ہے یب پھر 
. اضتؼوبل کرًب پڑتے ہیں ؼریقے خوراک هیں کوی اوریب پھر دوًوں

ضے روزاًہ ورزظ ًہیں لیکي ثؼط افراد اپٌی کوسورصذت کی وجہ 
وہ اپٌی  ھوؼط افراد جٌھیں کھبًے کب چطکب کر ضکتے اور ث

جطن ضے زائذ چرثی کو کن کرًے . هیں کوی ًہیں کر ضکتے خوراک
کے رریؼے جطن  آپریػي ؼریقے ہیں جي هیں کئی کے اور ثھی

ضکتی ہے هگر کی جب ئذ چرثی کے رخبئر ضے ًجبت دبصل ضےزا
تو ہوت چبہیے اور یب پھر ؼرح ؼرح کی  آپرغي کرواًے کے لیے ثھی

  .ضکتب ھےًقصبى دہ ادویبت اضتؼوبل کر کے وزى کو کن کیب جب
دبئل  اور خؽرات هٌذرجہ ثبال ؼریقوں کے اضتؼوبل هیں جو رکبوٹیں

اش لیے اة ظرورت اش  ھےہیں اى ضت ضے ہر غخص واقف تے ہو
اور ضبًپ ثھی هر جبۓ 'کے کوئی ایطب ؼریقہ ھو کے  ھے ثبت کی

ایطب ؼریقہ جبًٌے ضے پہلے یہ ثبت یبد رکھیں کہ   'الٹھی ثھی ًہ ٹوٹے
کھبًب اور ہلکی پھلکی ورزظ کرًب صذت کے ثٌیبدی  ثھوک رکھکر

آپ جو ثھی ؼریقہ وزى کن کرًے  اصولوں هیں غبهل ہے اش کے ثغیر
  .کے واضؽے اپٌبئیں گے اش هیں کبهیبثی کے اهکبًبت ثہت کن ہیں 

ضوجھٌب ثہت  کے ػالج ضے پہلے هرض کوکططی ثھی هرض 
ش لیے ػالج ثتبًے ضے پہلے هیں ظروری ظروری اهر ہوتب ہے ا

یہ ثتبؤں  ضوجھتب ھوں کے هوٹبپے کے هرض کے ثبرے هیں قبرئیي کو



تب ھو صرف زیبدہ کھبًےکی وجہ ضےکیب یہ  ھے؟کے هوٹبپب ہوتب کیوں 
 ھےثبت درضت  اگر یہ. کیب جبتب ہے جیطب کہ ػبم ؼور پر خیبل  ھے؟

کے ہوبرے ارد گرد ایطے لوگ ثھی تو  ھےتو پھر ضوال یہ پیذا ہوتب 
ًہ تو ایطے لوگوں . هوٹے ًہیں ہوتے وہ  لیں  کھب  ہیں جو جتٌب چبہے

کو کوئی ورزظ کرًی پڑتی ہے اور ًہ ہی وہ اپٌی خوراک کب خیبل 
اش ضے یہ ثبثت ھوا کہ زیبدہ کھبًب ہی صرف وزى کے . رکھتے ہیں 

کہ زیبدہ  ھےتب ثلکے درپردہ کچھہ ایطب ظرورڑھٌے کب ضجت ًہیں ہوث
اور ھےثؼط لوگوں کب تو وزى ثڑھ جبتب خوراک کے اضتوؼبل ضے

و جبًٌے کے لئے آپ ضت کو ثؼط لوگوں کب وزى ًہیں ثڑھتب اش راز ک
کص ضبئٌص کی اى جذیذ تذقیقبت کے ثبرے هیں هؽلغ کرتب ھوں ٹثبئیوجٌ

وٹبپے کے هرض کو ضوجھٌب آپ کے لیے جص کو جبًٌے کے ثؼذ ه
 ھے چلے گب تو هجھے اهیذپتہ اش کب ػالج گب اور جت   آضبى ھوجبۓ

 .کہ آپ اش ػالج ضے ثھی هتفق ھوں گے
صذیوں پہلے جت اًطبى کے پبش خوراک وافر هقذار هیں ًہیں ہوتی 

جیٌس هیں ایک  تھی اش وقت قذرتی ؼور پر اش دور کے اًطبى کے
جص کی وجہ ضے اًطبًی جطن هیں چرثی کو  غ ھو گیئ ایطی تجذیلی واق

رخیرہ کرًے کی صالدیت ثڑہ گئ اور اضؽرح ضے جطن هیں یہ زائذ 
اور . چرثی اش وقت کے اًطبى کے لیے ایک ًؼوت ػظویٰ ثبثت ہوئی

زائذ چرثی کی ثذولت وافر خوراک ًہ  اش اش ؼرح ضے جطن هیں 
زًذگی گسارًے کے  ہوًے کے ثبوجود اش دور کب اًطبى لوجب ػرصہ

  .قبثل ھو گیب 
هگر آج کے دور هیں دبالت ثلکل ثذل چکے ہیں اة ہویں خوراک وافر 

دضتیبة ہے اش لیے صذیوں پہلے قذرتی ؼور  ضے هقذار هیں آضبًی 
جو تجذیلی اًطبى کے جیي هیں واقغ ہوئی تھی اة ظروری ہے کے  پر

جوغ ًہ ھو  رثیجطن هیں چ ہوبرے اش تجذیلی کو ختن کیب جبًے تب کہ
چ ضکیں ضے دوچبر ہوًے ضے ث هطلے جیطےضکے اور ہن هوٹبپے 

جطن هیں  کے جو چرثی ھوبرے ھےدوضری ؼرف یہ ثھی ظروری 



تواًبئی کی صورت هیں ھوبرے جطن  ہو ھے ئپہلے ضے جوغ ھو گ
 .ھو ضکے  خبرج هیں اضتؼوبل ہوکر جطن ضے

بًی لگ رہی کہپڑھٌے والے کو اثھی تک تو یہ ضت ایک جبدوئی  ہر 
کہ ثبئیوجیٌٹک ضبئٌص ًے هوٹبپے کے  ھےھو گی هگر یہ دقیقت 

اش ضے پہلے یہ هطلہ  ھے جص ؼرح ضے پیع کیب   اة هطلے کو
تھہ اش کب جو ػالج کجھی ثھی پیع ًہیں کیب گیب اور اش کے ضبتھہ ضب

یہبں پر دلجرداغتہ ھو . ًہیں ھوا ثھی پہلے کجھی تجویس ہو ھےتجویس کیب 
ًہ  ھدیں کہ ضبئٌص کی ثبت ہے غبئذ ضوجوى کو پڑھٌب ًہ چھوڑ کر هعو

هػکل ثبتوں کو هیں اپ کے لیے ًہبیت آضبى الفبؾ  هگرضبئٌص کی  آۓ
 .هیں ثیبى کروں گب 

اش ضے پہلے کے هیں هسیذ ثیبى کروں یہبں پر هیں اة تک ثیبى کیے 

 .گے اہن ًقبغ کو لکھھ دیتب ہوں 

ے ًہیں ھوتب کیوًکہ ثؼط لوگ هوٹبپب زیبدہ کھبًے کی وجہ ض ١

 .ثھی کھب لیں اى کب وزى ًہیں ثڑھتب   زیبدہ ثہت

، کن کھبًب آپریػي کے رریؼے جطن کی زائذ چرثی  ورزظ کرًب ٢

ب وزى کو کن کرًب اتٌ  ضے ًکلواًب یب خؽرًبک ادویبت کے اضتوبل

 .ھےدیتب  آضبى ًہیں جتٌب دیکھبئی

کرًب اورکن کھبًب اش هیں کوئی غک ًہیں کہ هٌبضت ورزظ  ٣

 ثبثت تو صذتوٌذ رہٌے کے لیے اور وزى کن کرًے هیں هذدگبر

ہے جو کہ ہر ایک  تے ہیں هگر اش کے لیے هطتقل هساجی غرغھو

 .کے ثص کب روگ ًہیں

کیب ہی ثہتر ہو کے هؼوولی ورزظ کے ضبتھہ ضبتھہ کوئی ایطب  ٤

ی ثھی کی زائذ چرث وضیلہ دضتیبة ہو کہ ثھوک ثھی کن لگے اور جطن

 . ھےاًبئی کی غکل هیں اضتوبل ہوتی رختن ہو کر هفیذ تو

  .ھےوتھب ًقؽہ ًہبہت اہویت کب دبهل هٌذرجہ ثبال چبر ًقبغ هیں ضے چ

آج ضے پچبش ضبل قجل ایک خبتوى ضبئطذاى وًفرڈ ڈوائي تذقیق کے 

ضلطلے هیں اى جیٌس کب هؽبلیہ کر رہی تھی جو جبًذاروں هیں پبۓ 



. ضبلی کے دور هیں اى کے لیے هفیذ ثبثت ہوتے ہیںجبتے ہیں اور قذػ 

اش ًے اپٌی تذقیق هیں یہ ًہبیت اہن ثبت ثیبى کی کہ یہ جیٌس قذػ ضبلی 

جبتے ہیں اور اى کی  ۓجبًذاروں هیں پب رہٌے والے هیں والے ػالقوں 

ثذولت یہ جبًذار اپٌے جطووں هیں چرثی کو رخیرہ کرًے کی 

  .غیرهؼوولی صالدیت رکھتے ہیں

اپٌی تذقیق کے دوراى ًبئجیریب هیں اش ًے ایطی هکھیبں هػبہذہ کیں  

هؽبلؼے یر هؼوولی ؼور پر هوٹی تھیں اى هکھیوں کے جیٌیبتی غجو 

ٌچی کہ ایطی ہر هکھی کے جیي هیں ایک کے ثؼذ وہ اش ًتیجے پر پہ

اور .ایطب ًقص واقغ ھو گیب تھب جو ثؼط دوضری هکھیوں هیں ًہیں تھب

اة تک یہ . کب ًبم دیب جیي (ADP)پی.ڈی.کو اش ًے اےاش ًبقص جیي 

جیي هختلف اقطبم کے جبًذاروں هیں پبیب جب چکب ہے اور یہ ثبت ثبثت 

جیي کے ػول هیں ضطتی کی وجہ  (ADP)پی.ڈی.ھو چکی ہے کہ اے

ضے جطن هیں چرثی جوغ ہوًب غروع ھو جبتی ہے اور یہی جیي کی 

ور وزى کے ثڑھٌے کب ا خراثی دراصل جطن هیں چرثی کے اظبفے

 .ھےضجت ثٌتی 

جیي اًطبًوں هیں ثھی دریبفت  (ADP) پی.ڈی.اے هیں یہی ٢٠٠٣ضٌہ 

اش وقت یہ ثبت ثبثت ًہیں کی جب ضکی کہ آیب  لیکي ھوا

جیي اًطبًوں هیں ثھی چرثی رخیرہ کر کے  (ADP)پی.ڈی.اے یہی

یہ هؼوہ ٹبفٹ یوًیورضٹی کے . هوٹبپب پیذا کرًے کب ضجت ثٌتب ہے

ضبلوں کے ثؼذ دل کر دیب اًہوں ًے تجرثبت ضے  ھھبئٌطذاًوں ًے کچض

جیي ضت اًطبًوں هیں پبیب  (ADP)پی.ڈی.اے یہ ثبت ثبثت کر دی کہ

ہے ' کبہل'اور اًطبًوں کی اکثریت هیں یہ جیي وراثتی ؼور پر  ھےجبتب 

یؼٌی کہ اًطبًی جطن هیں اش جیي کی کبہلی کی وجہ ضے چرثی رخیرہ 

اضی یبد رھے کہ اًطبًوں هیں .جبتی ہے  ہوًب غروع ھو

 .جیي کہب جبتب ھے WDTC1جیي کو  (ADP)پی.ڈی.اے

ای . کہ ایک دوضراجیي ایل تذقیق ضے یہ ثبت ثھی ثبثت ہوئی

ہوبرے جطن هیں زائذ چرثی کو تواًبئی هیں تجذیل کرواتب ہے  (LEP).پی.



. دیتباور اضؽرح ضے زائذ چرثی کب رخیرہ ہوبرے جطن هیں ًہیں ہوًے 

جیي هیں خراثی کی وجہ ضے ًہ صرف (LEP) پی.ای.ایل اش

تواًبئی هیں ًہیں ثذلتی ثلکہ ایطے افراد جي کے جیي هیں خراثی  چرثی 

ھو اى کی ہڈیبں کوسور ہوتی ہیں اور زیبدہ آضبًی ضے ہڈیوں کے 

جبتے ہیں اور دوضری ؼرف یہی جیي کی خراثی  فریکچر کب غکبرھو

   .ھےًبت کوقبثل زکردذ تک ثڑھب دیتی کبریبثؽیص کے ہوًے کے اه

پر هختصرًا ػرض کردوں  هطئلے ریبثؽیص کے ہڈیوں کی کوسوری اور

ثٌبتب ہے تذقیق (LEPTIN)لیپٹیيجیي ایک پروٹیي  (LEP)پی.ای.ایل  کہ

ٌے هیں ضے یہ ثبثت ھوا ہے کہ یہ پروٹیي ہڈیوں کو هعجوغ رکھ

یبں ًہ صرف هعجوغ جص کی وجہ ضے ہڈ ھےاہن کردار ادا کرتی  ثہت

فریکچر ضے هذفوؾ رہتی ہیں  ں ثلکہ ادھیڑ ػور هیں ہڈیبںہوتی ہی

( جت اًکب هبہواری کب هبہبًہ ًظبم ختن ھو جبتب ہے)ػورتوں کی ضي یبش

هعجوؼی هیں اہن کردار ادا کی ػور هیں ثھی یہی پروٹیي ہڈیوں کی 

ریبثؽیص  ہ هوٹبپب اوراش کے ػالوہ یہ خیبل کیب جبتب تھب ک. ھےکرتی 

یوًیورضٹی  هگر اة راک فیلر ھےپص هیں گہرا تؼلق آکے هرض کب 

کہ هوٹبپب ہوًے کے  ھےے تذقیق ضے یہ ثبت ثبثت کی کے ضبئطذاًوں ً

پروٹیي کی هذد ضے   لیپٹیي ریبثؽیص کب هرض ھو تو اضے ثبوجود اگر

 .درضت کیب جب ضکتب ہے 

کرًے کب ایک کہ وزى کو کن  ئی ھےتذقیق ضے یہ ثبت ضبهٌے آجذیذ 

جو یہ کہ ہر وہ اًطبى  وہ ًہبیت آػلی اور اچھوتب ؼریقہ ثھی دضتیبة ہے

 پی جیي.ڈی.اےاش کے ًب اہل  هوٹبپے جیطے هطئلے ضے دوچبر ھے

ہت کہٌے کو تو یہ ث. ۓهیں تجذیل کر دیب جب پی جیي.ڈی.اےکو کبرآهذ 

کےهػہورو هؼروف  کصٹثبئیوجٌهگر پچیذہ کبم دکھبئی دیتب ھے

ذاى ڈاکٹر پیٹر ایچ کے ًے ایک ًہبیت اًوکھے ؼریقے کی هذد ضبئٌط

کر  هیں تجذیل پی جیي.ڈی.اےکو کبرآهذ  پی جیي.ڈی.اےًب اہل  ضے 

کے ًہ صرف هوٹبپے جیطے هطئلے کب کبهیبة ػالج دریبفت کیب ہے 

ثلکہ اًھوں ًے یہی ؼریقہ اضتؼوبل کر کے ثہت ضی اور ثیوبرییوں کے 



یں جي هیں ثلڈ پریطػر، دل کی ثیوبریبں ، ہڈیوں لیے ثھی ادویبت ثٌبئی ہ

یہ  .و ثڑھبًے کے لیے ادویبت غبهل ہیںکی هعجوؼی اور یبداغت ک

ادویبت ًہ صرف اى ثیوبریوں هیں ثؽور ػالج کبم آتی ہیں ثلکہ اپٌے 

کثیرالجھتی اثر کے ضجت یہی ادویبت ثلڈ پریػر،ػورتوں کی چھبتی کے 

هطبئل جیطے یٌڈ کی ثیوبری، ارتھرایٹص کیٌطر، ریبثیؽص، تھبئیروئیڈ گل

   .ثھی اضتوؼبل ہوتی ہیںهیں 

ضبئٌطذاى ہیں اًہوں ًے جیي  کصٹثبئیوجٌایک  اًگلیٌڈ کے ڈاکٹر پیٹر

ی جیي کے اى ٹبرگٹٌگ ٹیکٌبلوجی کے ؼریقے کی هذد ضے اًطبً

پیذا کرًے کے جو صرف صذت هیں ثہتری  دصوں کو ٹبرگٹ کیب ھے

ے اى کی یہ ادویبت اًتہبئی ؼور پر هذفوؾ ہیں اش ؼرح ضہیں  رهہ دار

اور دوضری ػبم ادویبت کی ؼرح اًطبًی جطن هیں کوئی ثھی 

 .ًہیں کرتیں اثرات پیذا هعذرصذت

ى کن کرًے کے لئے ثٌبئی پیٹر ًے وزهثبل کے ؼور پر جو دوا ڈاکٹر 

اًطبًی جطن هیں کیب گیب ہے  دوا جیطب کہ اوپر هعووى هیں ثیبى ہے وہ

کے ػول کو ثڑھب کر جطن هیں چرثی کو جوغ ًہیں  پی جیي.ڈی.اے

کو  جیي پی.ای . ایلہوًے دیتی اور اش کے ضبتھ ضبتھ اضی دوا هیں 

ثھی ٹبرگٹ کیب گیب ہے جص کی هذد ضے جطن هیں جوغ غذہ زائذ چرثی 

اضؽرح  کرًے کے ػول کو هوثر ثٌبیب گیب ھے کو تواًبئی هیں تجذیل 

 صذیخ ؼور پر ًہ صرف دل کیب ھے کو هطئلے هوٹبپے جیطے ضے

اور اش کب  ھے جو  ًہبیت قذرتی ثلکہ ػالج ثھی ایطب تجویس کیب ھے

 . هعذرصذت اثر ًہیں پڑتباًطبًی صذت پر کطی قطن کب ثھی 

 (HOMEOVITALITY) ادویبت کو ڈاکٹر پیٹر ًے ھوهیووایٹلٹیى اپٌی ا

ظرػبم پر آچکی کی چبر ادویبت هٌ ھوهیووایٹلٹی اثھی تک کب ًبم دیب ھے

ہیں جي هیں ضپر ویٹ لوضص ، ضپر ہبرٹ، ضپر ضٹروًگ ثوًس اور ضپر 

آئی کیو غبهل ہیں هسیذ ادویبت جي پر کبم ھو رہب ھے اى هیں هردوں کب 

ذهل کرًے کو هٌگٌجب پي اور ہر ؼرح کے اًذروًی اور ثیروًی زخووں 

 . لیے ادویبت غبهل ہیں کے



جڑی ثوٹیوں کب ور ًہ ہی یہ اویبت ہیں کیوًکہ یہ ًہ تو ایلوپیتھک کی اد

اے هبلیکولس ہیں جو ہوبرے .ایي .هرقغ ہیں ثلکہ یہ ضبدہ ؼور پر  ڈی

جطن هیں داخل ھو کر اش جیي کو ٹبرگٹ کرتے ہیں جي کے لیے اًھیں 

 . ثٌبیب گیب ہے

یہ ادویبت  اور یہ توبم ادویبت ہرػور کے افراد اضتوبل کر ضکتے ہیں 

ہرؼرح کے ثذاثرات ضے  ًطبًی جطن پر ہوًے والے ااًتہبئی هذفوؾ اور

توؼبل پبک ہیں اش لیے اى توبم ادویبت کو ثوقت ظرورت اکٹھب ثھی اض

اى ادویبت کے ثبرے هیں هسیذ جبًٌے کے لئے یب اى . کیب جب ضکتب ہے

کو دبصل کرًے کے لئے هٌذرجہ ریل ویت ضبئیٹ هالدظہ کریں 

www.homeovitality.co.uk 
اش هعووى پر راۓ دیٌے کے لیے یب اش هوظوع پر هسیذ جبًٌے کے 

 saqib@wellnesshp.comلئے آپ اش ای هیل پر راثؽہ کر ضکتے ہیں 

---------------------------------------------------------- 
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