Taianomaiset Lapin kukkatipat
Anitta Korpela ja Kalevi Lehtonen
Luonnonhenkien
ohjauksessa
Olimme matkalla Rovaniemelle. Ajattelimme
siellä pidettävää luentoa ja meillä oli kiire
päästä perille koska auton starttimoottorissa
oli vikaa. Aivan kuin taikaiskusta käänsin pääni tien sivussa kasvaviin kasveihin. Silmissäni
välähti tikankontti kasvamassa tienvarressa.
”Jippii, pysäytä auto, tuolla on tikankontteja ojan pientareella.” Kalevi vaan lisäsi kaasua ja oli huolissaan ehditäänkö korjaamolle
ennen sen sulkemista? ”Kuulitko siellä on tikankontteja.” ”Jaa se, miksi et heti sanonut.
Etsitään ne sitten takaisin tullessa, nyt on pakko ehtiä korjaamolle sillä asuntoautoa on raskas käynnistää työntämällä.” Istun pettyneenä
ja jähmettyneenä paikoilleni. Oloni kuitenkin
paranee, kun saan lupauksen tikankonttien
etsimisestä takaisin tullessa.
Luennot on pidetty ja palaamme etsimään tikankontteja. Kysymme neuvoa
paikallisilta ihmisiltä ja löydämme tien hylätylle louhokselle. Olimme tehneet luettelon yli kuudestakymmenestä Lapin pyhästä
kasvista ja olimme matkalla etsimässä niitä.
Löysimme tähtitalvikin, kulleron, pussikämmekän ja muita sillä alueella olevia kukkia.
Käännän katseeni metsään päin ja näen
kauniin keltaisen tikankontin. Tanssimme
Kalevin kanssa riemusta ja kiitämme luonnonhenkiä johdatuksesta.
Siunaamme lasimaljassa olevan veden ja
pyydämme siunausta työllemme kerätä talteen harvinaisten uhanalaisten kukkien energioita. Asetamme kipon kukkien viereen auringon loisteeseen niin että kukat hyväilevät
veden pintaa. Auringon säteiden avulla siirtyy
kukkien informaatio veteen. Värähtelyenergiat tallentuvat veden muistiin. Niihin tallentuu
myös kunkin kukan DNA-rakenne.

Lapin pyhän lähteen vesi on elämän eliksiiriä. Tippoina sen voima tehostuu moninkertaiseksi ja sitä
on helppo käyttää kotioloissakin.

Olemme kiitollisia tästä ainutlaatuisesta tilaisuudesta aloittaa tutkimukset Lapin
kukkatippojen tekemiseen. Saimme siitä

oivallisen kokemuksen aloittaa Lapin tuntureiden informaation tallentamisen kukkatippojen muodossa.
Väinönputken tutkimukset olivat jo antaneet viitteitä Lapin erikoisista olosuhteista
kasviston suhteen. Mainintoja väinönputken
käytöstä on kirjattu jo Olav Tryggvasonin
saagaan 1200-luvulla. Turun yliopiston
Prof. Paavo Kallio on tutkimuksissaan toTikankontin kukka on kuin kohdun muotoinen
kenkä. Sen ympärillä olevat lehdet kiertyvän
pyörteinä luonnon energioiden mukaisesti.
Hedelmällisyyden kehto, naisellisuuden herättäjä,
tasapainottaa nais- ja miesenergiaa, naisvallan
alle alistuneelle miehelle, miehen mielen herkistämiseen.
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tekemässä v. 2002.

dennut, että alhainen yölämpötila ja Lapin
pitkä päivä lisäävät kasvien aromipitoisuutta
huomattavasti.
Kesällä v. 2000 teimme siitä kukkatipat.
Niiden teho mitattiin Kuopion yliopistossa ja
spectrofotometrin tulokset antoivat noin nelinkertaisen arvon muihin vertailutippoihin
nähden.
Yli kymmenen vuoden tutkimusten ja
käyttökokemusten perusteella olemme tehneet englantilaisen lääkärin Dr. Bachin ohjeita noudattaen tippasarjan, joka sisältää
kaksitoista perusuutetta ja siinä on mukana
myös Sulaojan lähteen tippavesi. Sen lisäksi
sarjaan kuuluu neljä erikoistippaa ja ”Lapin
viisi parantajaa”-aputipat.
Lapin kukkatipat on tehty Saamelaisten
pyhiltä seitapaikoilta poimituista kukista.
Puhtaus, rauhallisuus ja henkisyys huokuu
Lapin luonnossa. Olemme kokeneet monia
suuria elämyksiä vaeltaessamme Lapin tuntureilla, pienten purojen varsilla, lähteiden
luona ja järvien rannoilla harvinaisia kasveja etsiessämme. Lappia on aina pidetty kiehtovana ja henkisesti kehittävänä paikkana.
Sen vaikutus on voimakas myös kasvikunnassa.

Jokaisella kukalla on oma
tervehdyttävä vaikutuksensa
Lapinkuusio tuo elämään iloa ja leikkiä,
tunturitädyke auttaa elämän kauneuden kokemiseen, valkolehdokki ilmentää Kristusrakkautta, väinönputki tuo enkelten viestin.
Maailman pienin puu

Jokaisella sairaudella
on oma tarinansa

Vaelsimme tunturin rinnettä ylöspäin ja yhtäkkiä Anitta havaitsi polulla kivien suojassa
pienenpienen Vaivaispajun. Se on vain pari

Kukkaterapian kehittäjä Dr. Bach oli omassa työssään havainnut että suurin osa sairauksista johtui tunne-elämän lukoista. Kipeitä asioita on vaikea käsitellä ja jäädytämme
ne sisällemme. Samalla tavoin kuin Lapin
kukat puhkeavat kevään tullen taas upeaan kukoistukseen ja voimme myös niiden
avulla avata omat sisäiset tunteiden patoutumamme. Siihen tarvitaan vain pieni tippojen
antama virike.

Lapin kukkatipoista saat lisätietoa
Myllyojalla pidettävällä kurssilla ja
luennolla Turun Luontaishoitolassa
(katso s. 14–15).
Anitta Korpela p. 0400 498 770 ja
Kalevi Lehtonen p. 040 757 4243
www.vedakeskus.fi
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senttiä korkea, mutta iältään kymmeniä
vuosia vanha. Kuten Lapin kasvit yleensä,
sekin oli kasvultaan hyvin pieni ja piiloutunut talven tuiskuja suojaan kallion koloon.
Sen sanomana on rohkaistua tuntemaan paremmin sisäinen lapsi ja havaitsemaan, että
olen kuitenkin jo vanha ja viisas sielu.
Vesikulhossa valmistuvat
kukkatipat
Kukkatipat tehdään siten, että kasvin kukkia
kerätään lasikippoon, jossa on lähdevettä.
Sen annetaan olla kukan kasvupaikalla pari
tuntia auringossa.
Sitten siitä tehdään potensoimalla äititipat, varastopullo ja käyttötipat.
Tippoja käytetään yleensä sisäisesti,
mutta ne soveltuvat tarvittaessa myös ulkoiseen käyttöön. Eläimet ovat todella kiitollisia kukkatippojen käyttäjiä.
Lapin aputipat soveltuvat kaikkiin hätätilanteisiin.
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