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Ezek az egyedülálló és magas rezgésű eszenciák drágakövekkel, erőteljes jantrákkal, tiszta 

aromaolajokkal és isteni Síva Rudraksha szemekkel készültek. A spirituális mesterek 

különleges áldásainak és egy ősi titkos receptnek köszönhetően a SZENT VÍZ eszenciák 

különböző élethelyzetekben nyújtanak segítséget és a problémák mélyen gyökerező okaira 

fejtenek ki pozitív hatást. Így a SZENT VÍZ eszenciák nagymértékben támogatják az 

energiatest harmonizálását és elősegítik a teljes körű spirituális fejlődést.  

 

1. BÉKE 

Békés elme, derültség, idegnyugtató hatás, jó alvás, ellazulás 

Drágakő: ametiszt, Illóolaj: levendula, rudraksha 

Jantra: Om 

 

Ez az auraspray belső és külső békét teremt és segít megnyugtatni az idegrendszert, valamint 

mély alvást és ellazulást biztosít. 

 

2. FÉNYHOZÓ (Fénysugár) 

Depresszió, nyugtalanság, félelem, kiégés, reménytelenség kimerültség ellen 

Drágakő: füstös kvarc, Illóolaj: bergamott, rudraksha 

Jantra: Sri Hanuman 

 

A FÉNYHOZÓ auraspray új erőt ad és segít a depresszió, nyugtalanság, kiégés, 

reménytelenség és kimerültség kezelésében. 

http://www.om-shiva-esoterik.at/


 

3. SZERETET 

Egyetemes, feltétel nélküli szeretet, társas kapcsolat, önszeretet, öröm, harmónia 

Drágakő: rózsakvarc, Illóolaj: rózsa, rudraksha 

Jantra: Sri Mangal 

A SZERETET auraspray az egyetemes feltétel nélküli szeretet minőségét erősíti meg, és ezzel 

segíti a kapcsolatok harmonizálását. Örömöt, harmóniát és önszeretet biztosít. 

 

4. VÉDELEM 

Határok beállítása, auraerősítés, földön maradt lelkek felszabadítása, védelem manipulatív 

mágiával, asztrális lényekkel és energiavámpírokkal szemben 

Drágakő: fekete turmalin, Illóolaj: citromfű, rudraksha 

Jantra: Mahamrityunjaya 

A VÉDELEM auraspray különösen alkalmazható a manipulatív mágia, asztrális lények és 

energiavámpírok elleni védekezésben. Erősíti az aurát, segíti a határok beállítását, és a földön 

maradt lelkek felszabadulását.  

 

5. MEDITÁCIÓ 

Az út megtalálása önvalónkhoz, önmegvalósítás, csakrák harmonizálása, saját központunk 

megtalálása, Jóga, teljesség 

Drágakő: tiszta kristály, Illóolaj: fenyőtömjén, rudraksha 

Jantra: Sri Yantra 

Ez az auraspray segít megtalálni az utat önvalónkhoz és elérni az önmegvalósítást. 

Harmonizálja a csakrákat (energiaközpontokat) és segít a jógaúton. 

 

6. ENERGIA 

A test, az elme és a lélek erősítése, gyógyulás, megújulás, magabiztosság, tisztánlátás 

Drágakő: vörös jáspis, Illóolaj: mandarin, rudraksha 

Jantra: Sri Sarva Karya Siddhi 

Az ENERGIA auraspray megerősíti a testet, az elmét és a lelket, ezért lehet vele támogatni a 

gyógyulás és megújulás folyamatát. Elősegíti a tisztánlátást és a magabiztosságot. 

 

 



7. BŐSÉG 

Energia- és pénzbőség, önbizalom, belső és küldő gazdagság, önbecsülés, elismertség, adás és 

kapás egyensúlya, siker és beteljesülésDrágakő: sárga kvarc, Illóolaj: rózsamuskátli, 

rudraksha 

Jantra: Sri Kuber 

Ez az auraspray növeli az önbizalmat és segíti a belső és külső gazdagság megteremtését. 

Javítja az önbecsülést és elismertséget, sikert és beteljesülést hoz. Segíti az adás és kapás 

egyensúlyának helyreállítását. 

 

8. ÚJ KEZDETEK 

Új kezdet, siker minden törekvésben, akadályok és gátak eltávolítása, jószerencse, bátorság 

Drágakő: fluorit, Illóolaj: rozmaring, rudraksha 

Jantra: Sri Ganesha 

Az ÚJ KEZDETEK auraspray szerencsét hoz az új kezdetekben és minden törekvés sikerét 

támogatja. Segít az akadályok és gátak eltávolításában és bátorságot ad a kihívásokkal 

szemben.  

 

9. SZABADSÁG 

Elégedettség, belső és külső szabadság, segít a saját gondolataink és érzéseink 

meghatározásában, energiaáramlás, önmagunk által épített korlátok eltávolítása 

Drágakő: békeachát, Illóolaj: citrom, rudraksha 

Jantra: Sri Durga 

A SZABADSÁG auraspray segíti a megelégedettség és belső és külső szabadság érzését. 

Elősegíti a saját gondolataink és érzéseink általi szabad akarat kifejezését és segít a saját 

magunk által képzett korlátok eltávolításában.   

 

10. MEGTISZTULÁS 

A régi, stagnáló és negatív energiával szennyezett tér és aura tisztítása, a gondolatok, az elme 

és az érzések tisztítása 

Drágakő: tiszta kristály, Illóolaj: rudraksha 

Jantra: Mahamrityunjaya 

A MEGTISZTULÁS auraspray segít megtisztítani a felgyülemlett és blokkolt negatív 

energiát nem csak a körületted lévő térben, hanem az aurádban, gondolataidban és 

érzéseidben is.  

 



11. JÓKEDV 

Napi áldás, fényáradat, öröm, világosság és boldogság 

Mosolyogj a világra!  

Drágakő: karneol, Illóolaj: édes narancs, rudraksha 

Jantra: Sri Sampoorna 

 

Ez az auraspray csodálatos segítség, hogy örömöt, világosságot és áldást hozz a napba. 

Fényáramot teremt a létezésedben és mindig mosolyra késztet! 

 

12. NAP (SURYA) 

Sugárzó fényt hoz a teljes létezésedbe és lényedbe, növeli a rezgési frekvenciát és energiát 

Drágakő: napkő, Illóolaj: faggyúfa, rudraksha 

Jantra: Surya 

A SURYA auraspray megvilágítja a teljes létezésed és növeli az energiád, valamint segít a 

magasabb rezgési frekvencia elérésében. 

 

14. BIZALOM 

Önbizalom és alapvető bizalom, bizalom Istenben, bizonyosság, optimizmus, biztonság, 

odaadás és jólét érzése 

Drágakő: tigrisszem, Illóaolaj: cédrus, rudraksha 

Jantra: Mahapurusha 

A BIZALOM auraspray segít a biztonság, jólét és bizonyosság érzésének fejlesztésében, és 

növeli a saját erődbe vetett hited. Erősíti az Isten iránti alapvető hit, odaadás és bizalom 

minőséget.  

 

15. GYÓGYULÁS 

Gyógyulás, öngyógyító erő aktiválása, jólét 

Drágakő: hematit, Illóolaj: grapefruit, rudraksha 

Jantra: Sri Dhanvantari 

Az egészség nem minden, de az egészség nélkül minden semmi! 

 

Ez az auraspray aktiválja az öngyógyító erőket és növeli a jólét érzését. 



16. AKARATERŐ 

Magabiztosság, kitartás, céltudatosság, döntésképesség, pozitív változások előidézése, 

bátorítás a következő lépéshez, kitartás a saját döntések mellett 

Drágakő: jáspis, Illóolaj: nemes jegenyefenyő, rudraksha 

Jantra: Sri Dattatreya 

Az AKARATERŐ auraspray kitartást biztosít és segít a céljaidra való koncentrálásban. Segít 

olyan döntéseket meghozni, amelyek pozitív változást hoznak az életedbe.  

 

17. VILÁGOSSÁG 

Zavarodottság leküzdése, tiszta látásmód, gondolatok tisztítása, problémamegoldás, ok-okozat 

megértése 

Drágakő: kvarc, Illóolaj: kámfor, rudraksha 

Jantra: Sukh Samridhi 

A VILÁGOSSÁG auraspray segít megszabadulni a nem kívánt és akadályozó zavaroktól és 

tiszta elmeállapotot és tökéletes látásmódot biztosít. 

 

18. ELENGEDÉS 

Érzelmi és pszichés sebek és nyomás elengedése, teret engedni valami újnak, 

megkönnyebbülés nehéz helyzetekben, búcsút inteni a múltnak 

Drágakő: turmalinkvarc, Illóolaj: levendula, rózsamuskátli, rudraksha 

Jantra: Maha Sudarshan 

Az ELENGEDÉS auraspray segít megszabadulni minden feszültségtől és tehertől, és 

felülkerekedni az érzelmi és pszichés fájdalmon.  

 

19. PÁRKAPCSOLATI VARÁZS – NŐ 

Női karizma, vonzerő, csáb, öntudat erősítése, pozitív minőségek megvalósítása, szeretet 

sugárzása és elfogadása, szívbölcsesség, stabilitás és hűség 

Drágakő: gránát, Illóolaj: jázmin, rudraksha 

Jantra: Prem Viriddhi 

 

Ez az aromaspary erősíti a nők karizmáját. Segít a nőknek, hogy szívükkel tudatosan 

sugározzák és fogadják be a szeretet.  A párkapcsolatokban a stabilitást és a hűséget is 

támogatja. 

 



20. PÁRKAPCSOLATI VARÁZS – FÉRFI 

Férfi öntudat és férfi karizma, férfi vonzerő és csáb, jószívűség, lendület, stabilitás és hűség 

Drágakő: gránát, Illóolaj: ylang-ylang, rudraksha 

Jantra: Vashikaran 

 

Ez az aromaspray megerősíti a férfi karizmát, öntudatot és csáberőt. Megerősíti és növeli a 

férfiak lendületét és támogatja a stabilitást és hűséget a párkapcsolatokban. 

 

21. KOZMIKUS ANYA KEGYELME  

Kedvesség, megértés, megbocsátás, védelem érzése, hála, támogatás, elfogadás 

Drágakő: tejkvarc, Illóolaj: rózsafa, rudraksha 

Jantra: Sri Parvati 

 

A Szent Anya ölelése a legnehezebb élethelyzetekben, öröm érzése a szívben, tudatában lenni 

a Kozmikus Anya jelenlétének és védelmének, végtelen öröm érzése  

 

22. ANGYALSZÁRNYAK – FÉNYESSÉG 

Madártávlat, felülről szemlélni a helyzeteket, a szív bölcsessége, haladás az életáramlattal, 

felülkerekedni a ragaszkodásokon 

Drágakő: akvamarin, Illóolaj: lime, rudraksha 

Jantra: Garuda 

 

Ez az auraspray segít azon képességedet fejleszteni, hogy az élethelyzetedet nyugodtan és 

örömmel, fentről tudd szemlélni. Valamint segít a ragaszkodások legyőzésében és 

elengedésében is.  

 

23. BOLDOG ÁLLATOK 

Lelki nyugalom és harmónia az állatok számára, jólétük növelése 

Drágakő: aventurin. Illóolajoktól mentes. Rudraksha-t tartalmaz. 

Jantra: Maha Vishnu 

 

Ezt az aurasprayt kifejezetten az állatok lelki jólétének és elégedettségének növelésére 

terveztük. 



 

24. BOLDOG NÖVÉNYEK 

Finom tápanyag minden típusú növény számára, serkenti a virágzást és a növekedést, 

támogatja a természetes növekedést, növeli a rezgést és a pránát a térben 

Drágakő: smaragd. Illóolajoktól mentes. Rudraksha-t tartalmaz. 

Jantra: Mrat Sanjivan 

A BOLDOG NÖVÉNYEK auraspray minden típusú növény (szobai és kerti) számára 

energetizáló, finom tápanyagot biztosít, amely támogatja a természetes növekedésüket és 

egyéni fejlődésüket. Ezáltal a növények jelentősen javíthatják a különböző terek 

levegőminőségét és általánosan növelhetik a jólétet. 

 

25. MENTŐORVOSSÁG – ILLATMENTES 

Kifejezetten az illatokra érzékeny embereknek tervezett készítmény. 

Ez egy sürgős segítség! Ez az energikus gyógyszer azonnali segítséget nyújt minden 

élethelyzetben.# 

Drágakő: apatit. Illóolajoktól mentes. Rudraksha-t tartalmaz. 

Jantra: Narasimha (Védelem jantra) 

 

1008: SÍVA 

Negatív erők ellenőrzése, „mérgek” semlegesítése, belső szépség, igazságosság, megbocsátás, 

kegyelem, problémák leküzdése 

Drágakő: kvarc, Illóolaj: szantálfa, amyrisz, rudraksha 

Jantra: Shiva 

 

108 ISTENI ÁLDÁSOK 

Aura- és Pránavédelem, finom zuhany, minden életkörülményben segíthet, különösen a 

mentális és spirituális fejlődésben 

(Békét, elégedettséget és hálát hoz a szívedbe, lelkedbe és az egész életedbe). 

Drágakő: tiszta kristály, Illóolaj: szantálfa, rudraksha 

Jantra: Sri Yantra 

 

Az ISTENI ÁLDÁSOK auraspray békét, elégedettséget és hálát hoz a szívedbe, lelkedbe és 

az teljes életedbe. 



 

 

A SZENT VÍZ SZOBA- ÉS AURASPRAY HASZNÁLATI UTASÍTÁSAI  

 

Használat: Szent Víz – Szoba- és auraspray 

 

Aura:  

Fújja az adott eszenciát a feje fölé 3-5-ször, majd az aura, szívközpont, hasi központ köré 

vagy megérzése szerint helyre. Tudatosítsa az energiát és az illatot minden érzékével. Az 

eszenciákat gyakrabban is lehet használni. Körülbelül 10 percenként, igény szerint. 

Használat: Körülbelül napi háromszor. Ha szükséges, félóránként is lehet alkalmazni. 

 

Állatok: 

3-5-ször fújja le – lehetőleg – az állat hátát és mellkas részét. 

Az állatok esetében a BOLDOG ÁLLATOK spray vagy az illatmentes MENTŐORVOSSÁG 

használata ajánlott. 

 

Növények: 

Használja a BOLDOG NÖVÉNYEK aurasprayt. 1-3-szor fújja le a növény tetejét. 

 

Tér: 

A Szent Víz spray-k különösen alkalmasak terek tisztítására lakásokban, üdülőhelyi 

szobákban, orvosi szobákban intenzív terápiás rendelés, betegségek és halálesetek után, 

valamint régi bútorok és ruhák stb. tisztítására.  

Fújjon be minden sarokba, majd egyszer a szoba közepén. 

A szoba méretétől függően, legalább 5-10-szer fújjon be, nagyobb szobák esetében maximum 

20-szor. 

 

Teljes fürdő: 

Adjon az energetizáló koncentrátumból kis mennyiséget a fürdővízhez. Ezen kiváló minőségű 

termék tartalma körülbelül 8 teljes fürdőre elegendő. 

 

 



MEGJEGYZÉS: 

A Szent Víz eszenciák támogató energiák és hatásuk a rezgési frekvencia elvén alapul. 

Nem alkalmazhatók orvosi kezelés és gyógyszerek helyett. 

A gyártási folyamat egy régi, tradicionális, titkos recept szerint történik! 

 

ÖSSZETEVŐK: 

SZENT VÍZ tartalmaz: víz, ethanol (25%), rudraksha, drágakövek, illóolaj 

Gyulladást okozhat. Csak külsőleg alkalmazza. Tartsa távol a gyermekektől.  Szembe ne 

kerüljön. 30 C fok-os hőmérséklet alatt tárolja.  

Allergiás reakciókat okozhat.  

 

Szeretettel, titkos recept alapján készült! 

Minden élőlény éljen békében és boldogságban! 

 

Tanácssal és segítséggel szívesen állunk rendelkezésére! 

Kérjük, látogasson el a boltunkba! 

 

OM Shiva 

Reinprechtsdorferstrasse 54 

1050 Vienna 

Phone: + 431 961 0631 

www.om-shiva-esoterik.at 

www.holy-water.info 
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