
Uusia Erikoissekoituksia 

Auran puhdistus tipat 
Auttavat vapautumaan niistä energioista joita on kerännyt auraansa itsensä ulkopuolelta, toisista 
ihmisistä tai muista kohteista. 
Tipat auttavat myös vapautumaan niistä energiakerääntymistä jotka eivät enää palvele 
korkeampaa tahtoa itsessään. 
Näin tapahtuu esimerkiksi kun on menty elämässä eteenpäin henkisellä saralla ja otettu vastaan 
uusia haasteita. 
Monet ovat kertoneet myös unenlaadun parantuneen. 

Jumalatar tipat 
Auttavat feminiinistä olemuspuolta yhtymään korkeampaan olemuspuoleen itsessä. 
Feminiinisen olemuspuolen avautuminen korkeamman olemuspuolen kanavaksi avaa 
korkeamman tietoisuuden naiseuden todellisesta olemuksesta. 
Anna itsellesi lupa ilmentää korkeampaa olemuspuolta omasta feministisyydestä. 
Feminiinisyys on myös miehissä, koska kaikissa meissä on kaikki olemuspuolet. 
Yleensä elämässämme ilmennämme mielen kuvaa feminiinisyydestä, joka sisältää monesti 
rajoitteita ja vaatimusjärjestelmiä joita ohjaa pelko. 
Elämässä tämä ilmentyy ongelmina ja ristiriitoina parisuhteessa sekä kyvyttömyytenä kunnioittaa, 
rakastaa ja arvostaa naista itsessään. 

Avoin ja seikkailuhenkinen mieli ja asenne helpottaa yleensäkin elämässä eteenpäin menemistä. 

Kristus itselle avautumisen tipat 
Auttavat tiedostamaan sitä osaa itsessä joka tietää jo kaiken. 
Myös avaa ymmärtämään elämän ongelmia uudessa laajemmassa merkityksessä. 
Tippasekoitus auttaa myös yhtymään omaan korkeampaan itseen, mitä nimitystä kukin siitä 
haluaakaan käyttää. 
On tärkeää tiedostaa tekojensa seuraukset, tähän myös tippasekoitus auttaa. 
Avaudu kuulemaan sydämesi viisautta se kyllä kertoo onko sinun aika siirtyä elämässä eteenpäin. 
Rauha, ymmärrystä ylempi on hyvä merkki. 
Kun sinulla on rauha sydämenalueella tehdessäsi valinnan tahdotko aloittaa tämän 
tippasekoituksen, se on se oikea valinta, mielesi (pään alueella oleva äly) tulee todennäköisesti 
olemaan eri mieltä. 

Armollisuus itselle – Kukkatippasekoitus 
Kukkatippasekoitus auttaa hahmottamaan missä vielä armottomuus ohjaa. 

Armollisuus itselle tippasekoitus auttaa myös vapautumaan armottomuuden rajoittavasta 
vaikutuksesta. Armollisuus itselle vapauttaa ihmisen omaksi itsekseen, joka tarkoitta sitä että 
ihminen vapautuu rajoittamasta itseään. 

Omien tarpeiden mitätöinti on myös osa armottomuutta. Se ettei salli itselle sitä mitä ihmisenä 
kokee tarvitsevansa ollakseen onnellinen. Onnellisuus ei ole kuitenkaan ulkoista onnellisuutta, joka 
johtaa siihen että kiinnittyy omaisuuteen ja siitä tulee ehto onnellisuudelle. 

Armollisuus ei ole mielellä käsitettävä asia, vaan kosminen energia, joka meillä on mahdollista 
valita ilmentää itseämme kohtaan, jos me näin tahdomme. 
Armollisuus ei tule itsestään, vaan se täytyy valita, niin kuin kaikki muukin elämässämme on 
valintojen tulosta, joskin ei aina niin tietoisten. 

Tippasekoitus auttaa vapautumaan armottomuuden hallinnasta, joka on aina meidän mielemme 
tuotetta. 



Armottomuus johtaa aina syyllisyyteen ja itsemme tuomitsemiseen, josta seuraa rankaisu. 
Hyvä tapa rankaista itseä on estää itseä ilmentämästä jotain minkä todella tietää tuottavan 
mielihyvää itselle. Anna elämälle lupa auttaa sinua muutosprosesseissasi, se on myös osa 
armollisuutta. 

Neitsyt Maria 
Tippasekoituksen tarkoitus on auttaa ilmentämään suurempaa ja laajempaa käsitystä Naiseudesta 
ja ilmentämään sitä elämässään. 

Erona Jumalatar tippoihin on se että tämä sekoitus menee syvemmälle syiden ja seurausten lakien 
ymmärtämisessä. 

On tärkeää ymmärtää tekojensa seuraukset, voidakseen luoda jotain suurempaa ja laajempaa 
todellisuutta. 

Elämän uudeksi luominen on haastava ja jopa pelottava prosessi, Kuitenkin vain meidän oma 
egomme pelkää, sydän on valmis laajentumiseen. 

Naiseus on paljon enemmän kuin yleensä ajatellaan. 

Jokaisessa meissä on feminiininen ja maskuliininen olemuspuoli, jotka vetävät toisiaan puoleen. 
Myös ne voivat todella vahvistaa toinen toistaan, jos ne elävät Rakkaussuhteessa toisiinsa 
nähden. 

Tätä Rakkaussuhteen luomista nämä tipat auttavat ilmentämään. 
On olennaista myös ilmaista tahto ilmentää Rakkaussuhdetta oman feminiinisen ja maskuliinisen 
olemuspuolen välillä. 

Pyhän seksuaalisuuden tipat
Pyhä seksuaalisuus on seksuaalisuuden korkeampi muoto, voidaan ajatella
että se on sen todellinen muoto.

Olemme oppineet monia käsityksiä seksuaalisuudesta, jota eivät palvele
meidän todellisen itsemme tarpeita.
Nämä käsitykset rajoittavat meitä.

Seksuaalisuus on paljon enemmän kuin vain seksin harrastamista.
Se miten seksuaalisuus meissä ilmenee, kuvastaa mm. suhdettamme omaa
luovuuttamme kohtaa.
Luovuuden vastakohdaksi voidaan ajatella kaavamaisuus.
Kaavamaisessa elämäntavassa opitut mallit ohjaavat meidän toimintaa, eikä
meillä ole juuri mahdollisuuksia vaikuttaa oman elämämme kulkuun.

Pyhän seksuaalisuuden tipat auttavat tiedostamaan mitä seksuaalisuus, sen
korkeammassa muodossa tarkoittaa.
Ne auttavat myös huomaamaan omassa toiminnassa niitä ajatusmalleja, jotka
rajoittavat seksuaalienergian virtaamista, niin kuin se on tarkoitettu.
Tipat auttavat myös vapautumaan em. rajoitteista.

Tärkeää on tahto ilmentää omaa Pyhää seksuaalisuuttaan elämässään, jotta
oma korkeampi viisautemme kykenee auttamaan meitä.

Nämä tipat auttavat myös vapautumaan luomisen esteistä elämässä.



Äitimaan runsauden ilmentyminen
Äitimaa ilmentää meissä ja meille kaikkea sitä mikä on fyysistä ja
fyysisoitunutta.

Monesti olemme luoneet jotain sellaista joka ei miellytä meitä, vaikka
olemmekin sen itse luoneet.

Anna lupa olla itsellesi armollinen suhteessa omaan luomistyöhösi ja sen
hedelmiin.

Luomistyömme on rajallista, mutta opimme koko ajan.

Tippasekoitus auttaa hahmottamaan niitä luomistyömme osa-alueita, joissa
luomistyömme on vielä rajallista suhteessa oman korkeamman olemuspuolemme
suunnitelmiin.

Tippasekoitus myös auttaa luopumaan luomista ja ennen kaikkea luomistyön
avun vastaanottamista estävistä rajoitteista, kuten esimerkiksi
huolehtiminen ja itsensä sekä kykyjensä vähättely.

Anna myös tietoinen lupa elämälle auttaa sinua, minkä sitten koetkin
itsellesi ns. korkeammaksi. Esim: ” Kiitos että autat minua tässä asiassa
ja muutoksessa, annan luvan”

Runsaus on tietenkin aina sisäistä, mutta tarvitsemme Äitimaata
ilmentämään lumistyötämme.


