
Miben tud segíteni Önnek a Rigó teák négy havi teakeveréke cukorbetegség esetén?

A cukorbetegség kutatásában, megelőzésében, a cukorbetegség természetes kezelésében és a 
diabétesz szövődményei megelőzésében orvos, biológus, pszichológus, természetgyógyászok és 
gyógynövény-őstermelő vett részt. Így jött létre a Rigó teák négy hónapos gyógynövényes 
teakeveréke cukorbetegségre. Testi szinten a hasnyálmirigy, gyomor, máj, epe, vérerek, szív, 
keringés, bélrendszer és idegrendszer támogatása a célja a négy hónapos teakeverék kúrának, 
valamint a vércukorszint harmonizálása. Bővebb leírást itt lejjebb talál.

A négy havi gyógynövényes teakeverék kúrával a cukorbetegeket igyekszünk valódi Önmagukhoz 
vezetni fizikai vagyis testi-, energetikai-, érzelmi- és gondolati szinteken egyaránt. Az emberi 
"Egész-s-ég" több szinten dől el. A fizikai- és energetikai szintek (a gyógynövényi hatóanyagok 
élettani hatásai) mellett a felsőbb szintekre is igyekszünk hatni a teakeverékekkel: a gondolati- és 
érzelmi szintre, így a lenti szintek (fizikai-, energetikai szint) egy idő után kénytelenek 
engedelmeskedni a harmonikusabb gondolatoknak, a nyugodtabb érzelmeknek és a mértéktartó 
cselekedeteknek. A Gyomor - Lép - Hasnyálmirigy: közös energiacsatornán (meridiánon) található 
szervpárok, melyek uralkodó érzelme az aggodalom, szorongás, nyugtalanság. A teakeverékekkel 
így közvetlenül a cukorbetegség okára szándékozunk hatni, mellyel a vércukorszintet is kezeljük. A 
kutatás nyomán ezért állítottuk így össze a teakeverékeket. Itt pár gondolatban írjuk le, hogy az 
egyes gyógynövények mit tudnak, természetesen az egyes gyógynövények több dologban segítik az
emberi szervezetet, mint amit most ide leírunk. Hisz' például egy csalán jótékony hatásairól lehet 8-
10 mondatot is írni. A cukorbetegség és annak kutatása kapcsán, amire jutottunk ide csak a lényeget 
és röviden foglaljuk össze.

1. Havi gyógynövényes teakeverék a „Tiszta vizű patak” összetevői:
Aranyvesszőfű - "Erő és Bátorság" gyógynövénye: méregtelenít, minimálisan csökkenti a 
vércukorszintet. Bátor, derekas tartással rendelkező gyógynövény a növények társadalmában. Segít 
oldanunk a belső feszültséget és görcsöket, daganatos terápiákban is kísérleteznek 
alkalmazhatóságával. Jótevője és karbantartója az érrendszernek, teája erőt, bátorságot ébreszt 
bennünk mindahhoz, ami ránk méretett életfeladatként, hogy azt tartással, derekasan Emberként 
szépen és eredményesen oldhassuk meg.
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Málnalevél - "Belső béke" gyógynövénye, jó hatással van az erőnlétre, az erek állapotára, erősítő, 
frissítő gyógynövény, régen a cukorbetegek kedvelt teafüve volt!

Csalán - Az "Élet áramlásának és táplálásának" gyógynövénye. Az érfalak rugalmasságát segít 
fenntartani, értisztító, vértisztító hatású. Testünkben a vér az Életenergia, az Életerő forrása, ami a 
vérerekben jut el minden sejtünkhöz. A vérkeringést két dolog tartja fenn: a szív munkája és az 
érfalak rugalmassága! Ezeket erősíti, táplálja a sejteket, vércukorszint csökkentő és közben az 
idegrendszerre is jótékony hatású! Jó hatással van a gyomorra, a lépre és a hasnyálmirigyre.

Citromfű - A "Bizalom illatának" gyógynövénye. Nyugtatja a szivet, görcsoldó, idegrendszer 
erősítő, érelmeszesedésre jótékony = segít elengedni a rugalmatlan, merev gondolatokat és ébreszti 
és erősíti bennünk, hogy bár az Élet nehéz, de azért mégis érdemes élni!! Ősbizalom, ősi nyitotság 
az Életre, ami nyugalommal van átitatva.

Orbáncfű - A "Lelki nyugalom" gyógynövénye nyugtat, az elégedettség érzését erősíti bennünk, 
miközben erősíti: a gyomrot-, a beleket-, a vesét- és a májat. Idegrendszer és immunrendszer 
támogató.

2. Havi gyógynövényes teakeverék a „Hit ereje” összetevői:
Feketeáfonya-levél - A "szerelem megemésztésének" gyógynövénye. Gyomorhurut, bél- és 
hólyaghurut, gyulladáscsökkentő, a gyulladás mindig értelmetlen belső harcunk valami ellen, a 
gyomor = az érzelmek befogaádásnak elsődleges helyszíne, + csökkenti a vércukorszintet.

Csalán - "Az Élet áramlása és a táplálás gyógynövénye".

Citromfű - A "Bizalom illatának gyógynövénye".

Orbáncfű - A "Lelki nyugalom gyógynövénye".

Rozmaring - "Szerelem és szeretet ébresztésének" gyógynövénye. Vágyfokozó, vérkeringést javító, 
tonizáló, a legyengült szervezetet roboráló, idegrendszer erősítő és fertőtlenítő hatású!

3. Havi gyógynövényes teakeverék a „Belső Vezető” összetevői:
Orbáncfű - "Lelki nyugalom gyógynövénye".

Borsmenta - Életkedv, étvágygerjesztő + epesegítő = Epe a gondolkodás felügyeleti szerve, 
valamint segít lehűteni a forró érzelmeket, a haragot, a dühöt és az elégedetlenséget. Fertőtlenítő, 
epekőképződést gátló, frissítő gyógynövény.

Csalán- "Az Élet áramlása és a táplálás gyógynövénye".

Szurokfű - "A Lélek füve, a „Jó gondolat teája”, az összes mirigyműködést harmonizáló, a nemi 
mirigyekét is.

Citromfű- A "Bizalom illatának gyógynövénye".

4. Havi gyógynövényes teakeverék a „Szerelem közelsége” összetevői:
Eperfalevél - Az "Édes Bőség Elfogadásának" gyógynövénye (Az eperfa ontja az édes termését, 
vércukorszint csökkentő és a hajszálerek erősítője, védője!)



Aranyvesszőfű - Az "Erő és Bátorság" gyógynövénye.

Szurokfű - A Lélek füve, a „Jó gondolat teája”, az összes mirigyműködést harmonizáló, a nemi 
mirigyekét is.

Málnalevél - "Belső béke" gyógynövénye, jó hatással van az erőnlétre, az erek állapotára

Galagonya virág - "Nyugodt szív" gyógynövénye (vérnyomás-csökkentés, belső feszültség oldás, 
szívritmuszavar, a szív kenyere a népi orvoslásban!)

Orvosi zsálya - „Tele kertem zsályával szerelemnek lángjával.” Az Élet szeretete, a kitartás, hogy ne
adjuk fel, többek között az idegrendszer támogatásának gyógynövénye.

Kérdezzen bizalommal:
Rigó István tanuló természetgyógyász, gyógynövény-őstermelő +36-20-386-04-78.

A cukorbeteg részére kifejlesztett négy havi teakeverék kúra pontos alkalmazása és dozírozása 
megtalálható oldalunkon:
http://gyogynoveny-eger.hu/cukorbetegseg-tea

Figyelem! A cukorbetegség összetett beavatkozást igényel, ha természetes úton, hosszabb távon 
szeretnénk vércukorszint harmonizálást elérni. Hangsúlyt érdemes helyeznünk a helyes étrend 
(teljes kiőrlésű gabona, természetes rostokban gazdag táplálkozás, zöldség – és gyümölcsfélék) 
helyes testtartás, helyes légzés, a cukorbeteg személyének és aktuális eü-i állapotának megfelelő 
mozgásforma, a gondolati viszonyulás és a lelki (érzelmi) oldal támogatására egyaránt.

A cukorbetegség tünetei és a cukorbetegség esetén javasolt gyógynövényes teák, gyógytea 
keverékek fogyasztása nem helyettesíti a szakszerű orvosi ellátást. A cukorbetegség vagy a 
cukorbetegség tünetei esetén felírt gyógyszereket, inzulint csak a kezelőorvossal történő egyeztetés 
után javasoljuk csökkenteni vagy abbahagyni! A cukorbetegség és tünetei kapcsán javasolt tea 
cukorbetegeknek, gyógynövényes teák a betegségek megelőzésére és kiegészítő terápiaként 
alkalmazhatók.

Rigó teák Eger
Vegyszermentes gyógynövényes teakeverékek és díjmentes tanácsadás, oktatás
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