Erikoissekoitukset
Solakkuus tipat Parantaa aineenvaihduntaa, helpottaa makeanhimoa ja auttaa luopumaan
” suojapanssareista ”.

Vapauden tipat Keskittää huomion elämässä olennaiseen ja antaa aikaa ajatella. Selkeyttää ajatuksia ja ohjaa
oikeaan. ” Vapaana kuljen, mieli kirkkaana ja sydämeni täydellisessä hallinnassa ”.
Kuukautistipat Auttaa vapautumaan kuukautisten tuskallisuudesta. ” Koen naiseuteni ihanana asiana, olen
kiitollinen että olen nainen, rakastan näitä kehon osia, jotka tekevät minusta naisen ”.
Runsauden tipat Opastaa näkemään, kokemaan ja hahmottamaan runsautta. Auttaa luomaan elämään niitä
asioita, joita sydämen viisauden ohjaamana tietää tarvitsevansa. Helpottaa erottamaan mikä on mielen halu ja
sydämen tarve. Hyvä yhdistelmä silloin kun elämä tuntuu köyhältä.
” Näen kaikki asiat ainoastaan elämän runsautena ja osaan valita elämältä sen mitä todella tarvitsen ”.
Kauneuden tipat Kauneus, sen ymmärrys, kokeminen ja tiedostaminen on mahtava voima. Kauneudesta
kiittäminen syventää tiedostamaan kauneuden merkitystä. ” Minä olen kauneus, sen tietoinen ymmärrys ”.
Hiljaisuuden tipat Mieli hiljenee, kun sitä rakastaa. Mieli on annettu ihmiselle mahdollisuudeksi kokea
elämän korkeampia tasoja. Hyvä yhdistelmä myös mietiskelyn avuksi. Auttaa keskittymään ja tutustumaan itseensä.
Parisuhde tipat Antaa parisuhteeseen voimaa, vahvistaen miehellä rakkautta miestä kohtaan itsessään ja
naisella rakkautta naista kohtaan itsessään. Auttaa yksinäistä parisuhteen muodostumisessa ja tiedostamaan
millaisen parisuhteen tarvitsee.
Lemmen tipat Vahvistaa, puhdistaa ja korjaa seksuaalienergiaa sekä yhdistää siihen henkisyyden. Selkeyttää
suhdetta omaan seksuaalienergiaansa. Vahvistaa luovuutta. Vapauttaa riippuvuussuhteesta monessakin suhteessa.
Kaksoisliekki tipat Kun parisuhteessa kahdesta tulee yksi ja persoonat poistuvat. Täydellinen ykseys miehen
ja naisen välillä.
Elämäntehtävä tipat ” Tiedän mitä haluan tehdä ja minulla on tarpeeksi rohkeutta sekä voimaa toteuttaa se
”. Antaa elämälle suuntaa. Auttaa päästämään irti vanhasta, joka ei enää anna mitään.
Elämän syntymisen -tipat Pariskunnille, jotka kärsivät lapsettomuudesta.
Jalkahoito tipat Ulkoisesti. Lihaskramppeihin, levottomiin jalkoihin ja turvotuksiin jaloissa. Notkistaa
nilkkoja ja keventää askelta tällä elämän polulla.
Hiivanhoito tipat Vahvistavat suolistohiivan liikakasvun heikentämää kehoa ja antavat voimaa hoitaa itseä.
Unitipat Unihäiriöihin. Vaikuttavat unirytmiin ja unen syvyyteen.
Elämänrytmi tipat Kun aika ei riitä tai et saa käytettyä elämän sinulle tarjoamia mahdollisuuksia. Jos olet
usein myöhässä tai huomaat jääväsi pois tilaisuuksista, joissa sinun tulisi olla.
Indigo tipat Uuden ajan lapsille, sopeutuakseen helpommin tähän maailmaan.
Ylellinen elämä Vapauttaa omistamisen kahleista, avartaa näkemystä uudenlaiselle suhtautumiselle rahaan ja
materiaan.” Rakastan rahaa ja materiaa, olen osa sitä. ”
Päätöksenteko tipat Auttaa tekemään sellaisia päätöksiä, joita sydän ohjaa. Vahvistaa intuitiota.
Antaa uusia suuntaviivoja elämälle ja voimaa päätöksiin.
Läsnäolon tipat Auttavat olemaan tietoinen tekojensa ja valintojensa seurauksista sekä motiiveista.
Toivon tipat Antavat toivoa paremmasta. Lisäävät ymmärrystä omien kykyjen mahdollisuuksista.
Irtipäästämisen tipat Auttava vapautumaan erilaisista riippuvuussuhteista ja ilmentämään rakkautta kaikkia
elämän muotoja kohtaan. ” Vapaudun toimintamalleista, jota pelko ohjaa. ”
Hieronta tipat Helpottavat hierottavaa rentoutumaan ja rentouttamaan lihaksensa.
Autuuden tipat auttavat saavuttamaan sisäisen rauhan ja vapautumaan siitä illuusiosta että on olemassa vääriä
ja huonoja elämänalueita, sekä hyväksymään oma elämänsä sellaisena kuin se sillä hetkellä on.
Tipat auttavat myös tiedostamaan miksi on luonut elämänsä sellaiseksi kuin se on.
Elävävesi tipat helpottavat käyttö- ja juomavettä muistamaan veden alkuperäisen koostumuksen ja
informaation.
Täydellisen hengityksen tipat auttavat keuhkoja vapautumaan erilaisista energiatukoksista, jotka estävät
hengityksen täydellisen vuorovaikutuksen. Ne auttavat myös vapautumaan erilaisista elämänpelkojen aiheuttamista
jännitystiloista.

Meri- ja järvitipat Käytännön työkaluina niille, jotka tahtovat työskennellä veden
parantamisen/puhdistamisen kanssa. Tippoja voi laittaa suoraan vesistöihin ja ne kohottavat vesien
värähtelytaajuutta ja auttavat vesistöjä vapautumaan matalammista värähtelytaajuuksista, jotka ihmiskunta on
aiheuttanut. Nämä tipat auttavat myös ihmiskuntaa saamaan jälleen yhteyden äitimaan energioihin ja avautumaan
äitimaan rakkaudelle, huolenpidolle ja turvalle. Tippoja voi laittaa veteen useammankin kerran, kolme tippaa
kerrallaan. Tippasekoitus vaihtuu vuosittain. Meri- ja järvitippoja voit tilata Juha Tulkilta ja maksu on
vapaaehtoinen.

