Luonnonkosmetiikkaa itse tehtynä
– hyvää sinulle ja ympäristölle
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HOITAVAT VOIDEPALAT
Hoitavat voidepalat ovat vartalovoidetta kiinteässä muodossa. Voit käyttää niitä myös hieromisessa apuna.
2/3 kuppia shea- eli karitevoita
2/3 kuppia mehiläisvahaa
1 kuppi öljyä (esim. oliiviöljy, manteliöljy tai
jojobaöljy)
Lisäksi: eteeristä öljyä n. 15-20 tippaa
silikoninen muotti tai paperiset muffinssivuoat voidepaloille, kuppi, sulatusastia, vispilä,
lusikka
Laita kiinteät voiteet mikron kestävään astiaan. Lämmitä aina 1/2 minuuttia kerrallaan ja
tarkasta milloin voiteet ovat täysin nesteenä.
Kaada joukkoon öljy. Sekoita lusikalla. Tiputa
joukkoon myös eteerinen öljy ja väriaine. Sekoita huolellisesti. Jauhemainen väriaine kannattaa vatkata seokseen.
Kaada seos muotteihin. Anna jähmettyä muutama tunti. Viileässä paikassa palat jähmettyvät nopeammin kuin huoneenlämmössä. Voit
laittaa muotin esimerkiksi viileälle terassille,
ullakolle tai kylmään vesihauteeseen nopeuttaaksesi jähmettymistä.
Mehiläisvahan sijaan voit käyttää myös
hamppu- tai soijavahaa. Näitä kuten erilaisia väriaineita on ostettavissa kosmetiikkatarvikkeita myyvissä verkkokaupoissa, kuten
Saippuapajalla, Pienessä tuoksukaupassa ja
Limepopissa.
Koska voidepaloihin ei lisätä vettä, niihin ei
tarvitse välttämättä myöskään käyttää säilöntäainetta. Ne säilyvät yhtä kauan kuin öljyt
ja rasvat pysyvät käyttökelpoisina. Kannattaa
siis tarkastaa raaka-aineiden parasta ennen
-päiväykset.
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osmetiikkaa myydään kaupoissa
joka lähtöön, mutta tiesitkö, että
voit valmistaa sitä myös itse? Kosmetiikan valmistaminen itse kannattaa
monestakin syystä. Voit tehdä tuotteita,
joiden ainesosat tiedät tarkkaan. Et käytä
hoitotuotteisiisi turhia, ehkä iho-oireita
aiheuttavia ainesosia. Saat tuotteita, jotka eivät rasita ympäristöä. Kosmetiikkasi
pakkausmateriaaleja on mahdollista käyttää uudelleen. Lisäksi itse tekeminen on
hauskaa!
Toimivaa kosmetiikkaa voi valmistaa vaikkapa ihan omasta ruokakaapista
löytyvistä aineksista. Esimerkiksi hunaja,
suomalaiset marjat, kuten mansikka ja vadelma sekä maustamaton A-jogurtti ovat

Eläinkommunikoijan polku

tehokkaita ja silti hellävaraisia ainesosia
ihon kosteutuksessa ja heleytyksessä. Kun
teet kasvonaamion näistä aineksista, ylijääneen seoksen voit lusikoida välipalana.
Yrtit ovat kylmäpuristettujen kasviöljyjen lisäksi luonnonkosmetiikan tärkeimpiä ainesosia. Kesällä luonto on
täynnä luonnonkosmetiikkaan sopivia
villiyrttejä. Talvella on mahdollista käyttää villiyrttejä kuivattuna. Varastoa voi
kerätä itselle kesän aikana. Kuivattuja
suomalaisia yrttejä alkaa olla nyt myös
mukavasti myynnissä. Poimulehti, siankärsämö, mesiangervo, voikukka, koivu,

JALAT PEHMEIKSI -JALKAKYLPY
0,25 dl karkeaa merisuolaa
1 tl ruokasoodaa
1 rkl hunajaa
3 rkl piharatamon lehtiä kuivattuna tai
6 rkl tuoreena
3 rkl apilan kukkia kuivana tai 6 rkl tuoreena
3 rkl kehäkukkaa kuivana tai 6 rkl tuoreena
Kiehauta vajaa vadillinen vettä isolla kattilalla. Kaada kuuma vesi jalkakylpyvatiin. Lisää
yrtit ja muut ainesosat. Sekoittele jotta suola,
sooda ja hunaja liukenevat veteen. Kun vesi
on hieman jäähtynyt, voit nauttia jalkakylvystä. Heiluttele ja kipristele varpaitasi ja pyöritä
jalkateriä kylvyssä, jotta saat veren paremmin
kiertämään ja jalkaterien lihakset saavat samalla ansaitsemaansa jumppaa.
Kylvyn jälkeen voit hyvin hellävaraisesti hioa
karheita ja paksuja kohtia jalkapohjissa raspilla tai hohkakivellä. Levitä lopuksi öljyä tai
voidetta jalkoihisi. Laita luonnonkuituiset sukat öljyn tai voiteen päälle yön ajaksi.
Toista tämä hoito muutaman päivän välein parin kolmen viikon ajan ja tuloksia alkaa näkyä.
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kehäkukka, kamomilla ja vadelman lehti
toimivat hiusten ja ihon hoidossa monipuolisesti.
Kokeile oheisia helppoja ohjeita luonnonkosmetiikan valmistukseen kotona!
Jos olet kiinnostunut valmistamaan luonnonkosmetiikkaa ja tutustumaan erilaisiin luonnonkosmetiikan ainesosiin ja
yrtteihin, tervetuloa Vihreän ilon työpajoihin!
Lisää vinkkejä luonnonkosmetiikan
valmistukseen kotona ja tietoa Vihreän
ilon työpajoista www.vihreailo.fi
Joululahjatyöpaja
Konsan Kartanossa ke 21.11.,
katso keskiaukeama.

läinkommunikaatio on telepatiaa
eläimen ja ihmisen välillä, lisäksi kommunikoija käyttää apunaan
kaikkia aistejaan mm. haju, maku, kuulo,
tunto ja myöskin henkisiä aistejaan/lahjojaan.
Eläinkommunikaatiota voi opiskella
kuka vain, mutta tullaksesi hyväksi kommunikoijaksi se vaatii aikaa ja henkisten
aistien käyttöä, jotta voisit toimia mahdollisimman hyvin auttaaksesi lemmikkien omistajia lemmikkeineen erilaisissa tilanteissa.
Eläinkommunikaatio
sekoitetaan
usein eläinkuiskaukseen, joka on hyvin
erilainen tapa toimia eläinten kanssa.
Se perustuu lähinnä eläimen lukemiseen, toimimiseen sen ehdoilla ja tehden
yhteistyötä erilaisissa tilanteissa. Klassisimpia ovat hevoskuiskaajat.
Olen saanut toimia eläinkommunikoijana läpi elämäni, pienestä tytöstä näihin päiviin saakka.
Perehdyin tarkemmin asiaan joitain
vuosia sitten Maiccun kurssilla ja sittemmin Wizard -opettaja koulutuksessa.
2014 aloitin virallisesti työskentelemään eläinkommunikoijana päivätyönäni, kuten myös meediona ja selvänäkijänä.
Asiakkaita on ollut hamsterista hevoseen eli hyvin erilaisia eläimiä ja lemmikkejä. Työ on ollut antoisaa ja samalla olen
oppinut eri eläinlajeista lisää.
Perustilanteessa minuun otetaan yhteyttä useimmiten kotisivujeni kautta tai
kuulopuheella toisten asiakkaiden avulla.

Asiakkaiden motiivit vaihtelevat laajasti.
Usein lemmikin omistaja haluaa tietää, onko hänen lemmikkinsä onnellinen
ja onko sillä toiveita elämässä.
Sitten on ongelmatapaukset ja kodinvaihtajat, jotka oireilevat mitä moninaisimmin. Aina ei edes eläinlääkäri huomaa
vaivaa, jolloin minuun ollaan yhteydessä.
Asiakas välittää minulle tietoa lemmikistään, kuvan ja nimen. Hiljaisella hetkellä paneudun asiaan ja kuvan välityksellä pääsen yhteyteen lemmikkiin. Kuvaa ei
sen jälkeen tarvita, aina en ole kuvaakaan
pyytänyt. Sillä onnistun siinä myös muita
kykyjä käyttämällä.
Kun lemmikkiin on luotu yhteys,
avautuu uusi maailma niin tiedon, ongelmien kuin tapahtumienkin äärelle sekä
lemmikin tunnemaailmaan. Tämä kokonaisuus avaa ovia, joiden avulla pystyn

APPELSIINI-SOKERIKUORINTA
JALOILLE JA KOKO KEHOLLE

auttamaan omistajia ratkomaan niin ongelmien syitä, taustoja kuin sairauksien
olemassa oloa.
Tämän jälkeen omistaja on pystynyt
huomioimaan, mitä apuja hän lemmikkinsä tarvitsee. Näin lemmikki ja omistaja ovat lopulta löytäneet ratkaisun tilanteisiinsa.
Kun esim. sairaan lemmikin oireet eivät aina näy tai löydy edes kokeissa, on
kauttani saatu tieto auttanut löytämään
oikeat tutkimusmenetelmät.
Eläinkommunikointi ei siis suinkaan
ole yksinkertainen asia, vaan hyvin laaja
kokonaisuus aina lemmikin ja omistajan
parhaaksi.
Teen työtäni sydämelläni, sillä eläimet
ja lemmikit ovat aina olleet osa elämääni
lapsesta saakka.
Nyt elämääni värittää kaksi shetlanninlammaskoiraa.
En tekisi tätä työtä, jos en rakastaisi
eläimiä ja lemmikkejä.
Tämä on kutsumustyö. Henkilöt, joiden lemmikki on kadonnut, ottavat minuun usein yhteyttä. Osa lemmikeistä
löytyy, osa palaa kotiin ja pienempi osa ei
koskaan. Teen myös yhteistyötä Karkurit
yhteisön kanssa, jolloin yritän löytää pitkään kadoksissa olleita eläimiä.

Jalkahoitola ja jalkojenhoidon erikoisliike

…Koska jalkasi ovat
sinulle tärkeät!

045 8611 509

Humalistonkatu 18, Turku
www.kinttupiste.fi

Konsan Kartanon perinteiset

0,5 dl sokeria
2 rkl öljyä
6 tippaa appelsiini -eteeristä öljyä
Eteerisen öljyn sijaan voit käyttää myös puristettua appelsiinimehua. Tällöin kannattaa vähentää hiukan öljyn määrää.
Sekoita ainekset keskenään.
Kastele jalat lämpimässä vedessä. Hiero jalkateriä kuorinta-aineella pyörivin liikkein
erityisesti karheista kohdista. Huuhtele jalat
lämpimässä vedessä. Kuivaa jalat huolellisesti.
Öljyksi tähän reseptiin sopii oliivi-, rypsi- tai
muu ruokaöljy tai yhtä hyvin vauva- tai hierontaöljy. Myös kevyt kosteusvoide kelpaa hyvin. Levitä kosteusvoidetta tarvittaessa jalkoihisi myös kuorinnan jälkeen.

to 6.12.
klo 12–17
Joulunavaus Navetassa.

Kaikkea hyvää ja kaunista pöytään ja pukinkonttiin.
Jouluista musiikkia.
Myyntipöydät 20 €, varaa ajoissa, p. 044 592 9324.
Päärakennuksen salissa klo 14
Cosmic Johanna Tiaisen luento ja mediaatio:

”Anteeksiantaminen ja sisäinen rauha,
itsensä rakastamisen polku”
Oviraha luennolle 10 €.
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