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Svatá Voda© 
SPREJ DO MÍSTNOSTÍ & NA AURU 

 
www.holy-water.info         online shop:   www.om-shiva-esoterik.at 

(země – Rakousko, zasíláme do EU) 

 
___________________________________________________________________________ 
 

 

 

***** 

 

Tyto unikátní a silně vibrační essence jsou vytvořeny z 

drahých kamenů, mocných janter, čistých aromatických olejů a 

rudrakšových semínek božského Šivy. 

 

Svaté vibrace jsou způsobené požehnáním velkých duchovních mistrů a 

starověkými tajnými recepty. 

 

Svatá voda© a její essence dokáží pomoci při různých životních situacích. 

Mají pozitivní vliv na hluboce zakořeněné příčiny problémů. 

 

Používání SVATÉ VODY© podporuje zharmonizování energií v těle, 

prospívá celkovému duchovnímu rozvoji. 

 

 

***** 

http://www.holy-water.info/
http://www.om-shiva-esoterik.at/


 

1. KLID & MÍR 

Harmonizuje, nastoluje klid v duši, uklidňuje nervy, působí na dobrý spánek, uvolňuje 

napětí. 

Drahokam: ametyst, esenciální olej: levandule, 

Jantra: Om, obsahuje rudrakšu 

 

 

 

2. SVĚTLNÝ PAPRSEK 

Proti depresím, úzkosti, strachu, syndromu vyhoření a pocitům beznaděje. Pomáhá 

při vyčerpání. 

Drahokam: záhněda, esenciální olej: bergamot,  

Jantra: Sri Hanuman, obsahuje rudrakšu 

 

 

 

3. LÁSKA 

Univerzální bezpodmínečná láska, partnerství, způsobuje pocit “mám se rád”, radost, 

harmonie. 

Drahokam: růžový křemen, vůně oleje: růže,  

Jantra: Sri Mangal, obsahuje rudrakšu 

 

 

 

4. OCHRANA 

Silná ochrana, nastavuje hranice, posiluje naši auru, poskytuje ochranu před 

manipulativní magií, astrálními bytostmi a energetickými „upíry“. Napomáhá odpoutat 

zemřelé duše od připoutanosti k hmotnému světu. 

Drahokam: černý turmalín, esenciální olej: lemongrass,  

Jantra: Mahamrityunjaya, obsahuje rudrakšu 

 

 

 

5. MEDITACE 

Pomáhá najít cestu do vlastního nitra, usnadňuje prohloubení meditace. Harmonizuje 

čakry, navozuje pocity sjednocení, úplnosti a seberealizace. 

Drahokam: čistý křišťál, esenciální olej: kadidlo,  

Jantra: Sri Yantra, obsahuje rudrakšu 



 

6. ENERGIE 

Napomáhá k obnově systému přijímání energie a síly na úrovni těla,  mysli i duše. 

Usnadňuje sebeprosazení – asertivitu.  

Drahokam: červený jaspis, esenciální olej: mandarinka,  

Jantra: Sri Sarva Karya Siddhi, obsahuje rudrakšu 

 

 

 

7. HOJNOST & BOHATSVTÍ 

Bohatý tok energie, sebevědomí, vnitřní a vnější bohatství, sebeúcta, uznání, 

rovnováha dávání a přijímání, úspěch a naplnění. 

Drahokam: citrín, esenciální olej: pelargónie, 

Jantra: Sri Kuber, obsahuje rudrakšu 

 

 

 

8. NOVÝ ZAČÁTEK 

Nový start, důvěra v úspěch ve všem úsilí, odstranění překážek a blokád, dodává 

odvahu.  

Drahokam: Fluorit, esenciální olej: rozmarýn, 

Jantra: Sri Ganesha, obsahuje rudrakšu 

 

 

 

9. SVOBODA 

Spokojenost, rozvoj pocitu vnitřní a vnější svobody, pomoc při směrování vlastních 

myšlenek a citů, usnadňuje průtok energie, napomáhá k odstranění sebeomezování.   

Drahokam: achát, esenciální olej: citrón, 

Jantra: Sri Durga, obsahuje rudrakšu 

 

 

 

10. PROČIŠTĚNÍ 

Pročišťuje prostor, auru, staré – stagnující a negativní energie, pročišťuje myšlenky, 

mysl a pocity. 

Drahokam: čistý křišťál, esenciální olej: eukalypt 

Jantra: Mahamritjunjaja, obsahuje rudrakšu 



 

11. RADOSTNÁ NÁLADA 

Lehkost, „světelná sprcha“, Požehnání pro celý den, proud světla, radost. 

Daruj úsměv celému světu. 

Drahokam: Karneol, esenciální olej: sladký pomeranč,  

Jantra: Sri Sampoorna, obsahuje rudrakšu 

 

 

 

12. SLUNCE – SURYA 

Přináší zářivé světlo do celého bytí, zvyšuje vibrační frekvenci a energii. 

Drahokam: sluneční kámen, esenciální olej: litsea cubeba, 

Jantra: Surja, obsahuje rudrakšu 

 

 

 

14. DŮVĚRA 

Rozvíjí a podporuje sebevědomí, schopnost důvěřovat v duchovní principy a v Boha. 

Optimismus, pocit bezpečí, oddanosti a pohody. 

Drahokam: tygří oko, esenciální olej: cedr,  

Jantra: Mahapuruša, obsahuje rudrakšu 

 

 

 

15. ZNOVU-OZDRAVOVACÍ PROCES 

Usnadňuje otevírání  mysli a duše pro ozdravování těla. Aktivace vlastní sebeléčivé 

energie, nastoluje pocity pohody. 

Drahokam: hematit, esenciální olej: grep,  

Jantra: Sri Dhanvantari, obsahuje rudrakšu 

 

 

 

16. SÍLA VŮLE 

Vytrvalost, cílevědomost, rozhodnost.  Napomáhá při prosazování a setrvání ve 

vlastním rozhodnutí.  Rozvíjí odvahu k uskutečnění dalšího kroku!  

Drahokam: jaspis, esenciální olej: jedle,  

Jantra: Sri Dattatreja, obsahuje rudrakšu 

 



 

17. JASNOST 

Pomáhá překonávat vnitřní zmatek, rozpaky a problémy. Pročišťuje myšlenky, 

napomáhá pochopení a řešení příčin a následků.  

Drahokam: křemen, esenciální olej: kafr,  

Jantra: Sukh Samridhi, obsahuje rudrakšu 

 

 

 

18. ROZPUŠTĚNÍ – ODPOUTANOST 

Uvolnění emočních a psychických ran a napětí v duši, vytváří prostor pro něco 

nového, vytváří úlevu v emočně napjatých situacích - pomáhá odpoutat se od 

minulosti. 

Drahokam: turmalín, esenciální olej: levandule, pelargónie,  

Jantra: Maha Sudarshan, obsahuje rudrakšu 

 

 

 

19. BÁJEČNÝ VZTAH – ŽENY 

Posiluje ženské charisma, přitažlivost, sebevědomí. Pomáhá uvědomit si a rozvíjet 

pozitivní vlastnosti, vyzařovat a přijímat lásku, prohlubuje stabilitu a věrnost. 

Drahokam: granát, esenciální olej: jasmín,  

Jantra: Prem Viriddhi, obsahuje rudrakšu 

 

 

 

20. BÁJEČNÝ VZTAH – MUŽI 

Posiluje mužské sebevědomí a charismatické vyzařování, mužné činy, přitažlivost, 

dobrosrdečnost, elán, stabilitu  a věrnost. 

Drahokam: granát, esenciální olej: ylang-ylang,  

Jantra: Vashikaran, obsahuje rudrakšu 

 

 

 

21. SOUCIT KOSMICKÉ MATKY 

Laskavost, pochopení, odpuštění, pocit ochrany, vděčnost, podpora, přijetí. Tato 

esence pomáhá procítit milost všeobjímající kosmické matky. 

Drahokam: mléčný křemen, esenciální olej: palisandr,  

Jantra: Sri Parvati, obsahuje rudrakšu 



 

22. ANDĚLSKÁ KŘÍDLA – LEHKOST 

Pohled z ptačí perspektivy, odpoutanost, překonání vnitřní tíže, povznesení se nad 

situace, „moudrost srdce“. 

Drahokam: akvamarín, esenciální olej: Limetka,  

Yantra: Garuda, obsahuje rudrakšu 

 

 

 

23. SPOKOJENÁ ZVÍŘATA 

Pro uklidnění a vnitřní posílení disharmonisovanýach zvířat. Zlepšení a zvýšení 

pohody zvířat která žijí ve městech anebo pod vlivem stresu. 

Drahokam: aventurin, bez éterických olejů, obsahuje rudrakšu 

Yantra: Maha Vishnu 

 

 

 

24. ŠŤASTNÉ ROSTLINY 

Subtilní "potrava" pro všechny druhy rostlin a následné zvýšení vibrací a prány v 

prostoru. Rostliny lépe prosperují a kvetou častěji, podpora přirozeného růstu. 

Drahokam: Smaragd, bez éterických olejů, obsahuje rudrakšu 

Yantra: Mrat Sanjivan 

 

 

 

25. RYCHLÁ POMOC  

Speciálně pro osoby s citlivostí na vůně. 

„První pomoc“ při šokujících a mimořádných událostech a v různých životních 

situacích!  

Drahokam: Apatit, bez éterických olejů, obsahuje rudrakšu 

Yantra: Narasimha (Protection Yantra) 

 

 

 

26. KARMA CLEANSING 

Pomáhá vnitřně překonávat těžké karmické problémy, posiluje dobré vlastnosti, 

umožňuje rozpoznat a řešit karmickou zátěž, pomáhá si ji uvědomit a přijmout, 

podporuje postup do vyšší úrovně. 

Drahokam: Onyx, esenciální olej: Máta peprná,  

Yantra: Sri Guru, obsahuje rudrakšu 



1008: SHIVA 

Kontrola nad negativními salami, neutralizuje jedy, rozvíjí vnitřní krásu, pravdivost, 

odpuštění, milosrdenství,  překonání problémů. 

Drahé kameny: Křemen, esenciální olej: santalové dřevo, Amyris, 

Yantra: Shiva, obsahuje rudrakšu 

 

108 BOŽSKÉ POŽEHNÁNÍ 

Ochrana aury a prány v těle. Božské požehnání pro duši a celý život.  Přináší pocit 

míru, spokojenosti a vděčnosti. Podporuje duševní a duchovní vývoj. 

Drahokam: čirý krystal, vůně: santalové dřevo, 

Yantra: Sri Yantra, obsahuje rudrakšu 

 

 

Limitovaná edice 

 

 
ALAKNANDA 

Návrat ke svému počátku, probuzení vnitřního světla, otevření přístupu k vlastní 

duchovní síle, vnitřní prožitek radosti. 

Drahokam: Hadí kámen, esenciální olej: Melissa, 

Yantra: Sri Alaknanda, obsahuje rudrakšu 

 

VASUDHARA 

Provádí očistu energií s připravuje na vzestup do vyšších úrovní, rozvíjí a podporuje 

duchovní vývoj, pomáhá rozpoznávat negativní myšlenky a mění je na pozitivní. 

Drahokam: Čistý křišťál, esenciální olej: Šalvěj, 

Yantra: Sri Vasudhara, obsahuje rudrakšu 

 

 



Návod k použití 

Svatá Voda © - sprej do místností & na auru 
 

 

Pro auru: 

Stříkněte  sprej nad hlavu a kolem těla 3 až 5 krát. Také v oblasti srdečního centra, 

břišního centra – zcela intuitivně. Uvědomte si energii a vůni všemi smysly.  

Dávkování: Přibližně 3 krát denně. Esence mohou být také použity častěji, v 

intervalech 10 minut, podle požadavků.  

 

V případě zvířat: 

Stříkněte  sprej 3 až 5 krát nad hřbet a v oblasti hrudníku zvířete. Použijte Svatou 

Vodu©  23. SPOKOJENÁ ZVÍŘATA. Je bez éterických olejů. 

 

Pro rostliny: 

Stříkněte  sprej 1 až 3 krát v horní části rostliny.  Použijte Svatou Vodu©  24. 

ŠŤASTNÉ ROSTLINY bez éterických olejů. 

 

***** 

Kéž všechny živé bytosti žijí v míru a štěstí! 

 

***** 

 

Jsme vám k službám. Rádi poradíme a podpoříme! Navštivte nás v našem obchodě: 

OM Shiva 

Reinprechtsdorferstrasse 54 

1050 Vídeň 

Telefon: + 431 961 0631 

www.holy-water.info 

www.om-shiva-esoterik.at - Zasíláme do EU. 
 

Je vyráběo s  láskou podle tajného receptu! Vyrobeno v Rakousku. Nestříkat do očí. Tyto esence jsou energické 

pomůcky - založené na principu vibrací. Nejsou léky, nenahrazují lékaře ani lékařské terapie. Vlastnik: E. Hawle 

http://www.holy-water.info/
http://www.om-shiva-esoterik.at/


 

 

 


