Kani NaturApotek

Spiritual
water

Florida Water & Spirituella Vatten
Väldoft, rening och balansering!
Lätta att ha med sig och enkelt att använda.
Blandningar med Palo Santo, Ros, Apelsin,
Lavendel eller kryddor,
Vilken blir din favorit?
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Inledning
Ett populärt namn idag på Spirituella vatten är Auravatten eftersom de kan
användas runtomkring kroppen och det egna energifältet, den så kallade auran.
Många väljer att använda dessa vatten som en daglig “pick me up” och för att
komma i rätt stämning.
Spirituella eller Heliga vatten som de också kallas, har använts i tusentals år över
hela världen. De används för allt ifrån rening och beskydd, till välsignelser och
för att bjuda in goda och harmoniska energier. I Katolska länder är det vanligt att
man bjuder in Helgon och Änglar med dessa vatten. I Shamanska och Wiccanska
traditioner är det mer vanligt att man jobbar med fokus på den hjälpande anden
eller energin i en ört eller växt.
Du kan använda våra vatten för rening och balansering innan och efter en
behandling, yogasession eller meditation. Många använder även dessa vatten
för att rena sina kristaller, smycken eller sitt altare. Inom shamanska och magiska
traditioner används dessa vatten gärna vid ceremonier eller andliga högtider.
I vårt sortiment hittar du ett urval av några av dom mest populära spirituella vatten
som finns på marknaden. Hoppas att du hittar din favorit!

Användning:
•
•
•

Häll lite vatten i handen och “vifta” runt kroppen uppifrån och ner.
Andas försiktigt in doften och låt både doft och den goda energin spridas
runt dig och din omgivning.
Alla av våra vatten finns även som praktiska sprayflaskor som är lätta att ta
med sig i väskan eller i bilen.
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San Miguel

San Miguel vattnet har en uppiggande doft med fräscha
kryddiga toner. Det påminner lite om Florida Water men har
en något fylligare karaktär. Ärkeängel Mikael (San Miguel)
är kanske den mest populära av de kända ärkeänglarna.
Hans namn betyder ”Den som är som gud” och man finner
ärkeängel Mikael i kristen, muslimsk och judisk tradition.
Han anses vara väldigt kraftfull och en ledare bland änglar.
Ärkeängel Mikael avbildas ofta som en vacker blond ängel
med draget svärd, som han använder för att bekämpa orättvisor och beskydda mänskligheten. Mikael är bland annat
beskyddare över poliser och dom som arbetar för en tryggare och bättre värld.
Ärkeängel Mikael kopplas samman med teman som
beskydd, mod, styrka och självförtroende. Egenskaper som
även hör till färgen röd och baschakrat.
San Miguel vatten kan användas för att rena och välsigna utrymmen, platser, runtomkring
Auran och det egna energifältet. En underbar doft för att komma i rätt stämning innan
meditation eller för att komma i kontakt med sin kraft och styrka.

Oshun

Oshun Auravatten har en fräsch doft av citrus med mjuka
toner. Oshun är en Orisha (gud/gudinna) från Yoruba religionen. Hon har en koppling till sötvatten, den magi och
de välsignelser som kommer från floder och sötvattendrag.
Oshun anses vara en otroligt vacker gudinna för kärlek,
skönhet, fertilitet, glädje och det goda i livet. Oshuns färger
är gult och guld och hon kallas ofta på för att föra in välsignelse och lycka. Trots den glada energin har Oshun ett
djup och en stark energi vilket gör henne till en av de mest
populära Orisha. Gul färg har en koppling till förmågan att
skingra tunga energier och föra in mer solsken och glädje
i livet.
Oshun auravatten kan användas för att rena och välsigna
utrymmen, platser, runtomkring Auran och det egna energifältet. En underbar doft för att lyfta sinnet och föra in positiva förändringar och mer
glädje. Kan med fördel även användas innan meditation eller behandling.
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Santa Barbara

Santa Barbara Auravatten har en upplyftande blommig
doft med inslag av rosor. Barbara är ett katolskt helgon
som levde under 200-talet. Hon räknas som en av de
fjorton nödhjälparna och en av de fyra Jungfru martyrerna. Santa Barbara är beskyddare över personer
som har farliga arbeten så som brandmän och minröjare. Hon anses även beskydda familjer och de som är
i fara. Santa Barbara avbildas ofta med en röd eller vit
klänning, runt henne finns en beskyddande dimma och
ofta det torn där hon hölls fången. Santa Barbara blev
halshuggen men den som tog hennes liv slogs själv ned
av blixten.
Dimma, svärd, torn, kronan på hennes huvud och blixtar
anses vara några av hennes attribut. Den röda färgen
är kopplad till teman som förändring, mod, beskydd
och en stark rörelse framåt i livet.
Santa Barbaras helgondag är den 4 december och firas bland annat inom det
Svenska Artilleriet då hon ses som skyddshelgon till skydd mot olyckor genom
explosioner.
Santa Barbara vatten kan användas för att rena och välsigna utrymmen, platser,
runtomkring Auran och det egna energifältet. En underbar doft för att fokusera sin
kraft innan meditation, behandling eller en viktig uppgift.

Palo Santo

Palo Santo vatten har en mjuk träig doft med inslag
av citrus. Palo Santo översatt betyder ”heligt träd”.
Palo Santo växer vilt i de tropiska skogar på platser
som Ecuador, Peru, på Yacatan halvön och i Mexiko.
Användandet av Palo Santo har en lång historik bakom sig och anses vara en traditionell medicinväxt i
Amazonas.
Paolo Santo används i olika former av helare, shamaner och energiarbetare för sin förmåga att ta bort
tung energi och i stället ersätta den med upplyftande
goda energier.
Palo Santo kan användas för att rena och välsigna
utrymmen, platser, runtomkring Auran och det egna
energifältet. En underbar doft för att komma i rätt
stämning innan meditation eller för att samla ihop sin egen energi och kraft.
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Del Amor

Del Amor vattnet har en blommig doft med inslag
av rosor. På etiketten ser vi en flygande Eros, son till
kärlekens gudinna Venus. I grekisk mytologi är han
den som väcker den sexuella kärleken till liv i alla
levande varelser. Eros avbildas ofta med pil och pilbåge. Det sägs enligt legenderna att de som träffas
av hans pilar drabbas av kärleken.
Rosa är en färg som förknippas kärlek och romantik,
men även med omsorg och harmoni. Färgen relaterar
till hjärtats chakra.
Del Amor vatten kan användas för att rena och välsigna utrymmen, platser, runtomkring Auran och det
egna energifältet. En underbar doft för att komma in i
en kärleksfull stämning eller för att öppna upp hjärtat
innan meditation eller behandling.

Abre Camino

Det här är ett Aura vatten med en frisk och härlig
doft. Abre Camino är en växt som växer i varmare
och fuktigare klimat som exempelvis i Florida, USA.
Örten används för rening och för att ”öppna vägen”
framåt.
Den sägs skapa goda vibrationer och attrahera
framgång. Road Opener är ett härligt vatten att använda för att förstärka effekten av positiva affirmationer och mantran för överflöd.

Old Indian Water

Old Indian water har en fruktig och frisk doft. Old
Indian har traditionellt använts för rening, vägledning
och beskydd. Den innehåller örter som skapar glädje
och lätthet som i sin tur anses dra till sig goda andar.
Det här vattnet är extra bra för den som vill fördjupa
sin kontakt med sin personliga guide, speciellt de
som kommer från mer shamanska traditioner.
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Kananaga water

Kananga vatten har en varm och fyllig doft. Den
innehåller bland annat Ylang-Ylang (cananga orodata). Kananga vatten är både renande och välsignande. Det gör att vattnet renar från tung energi och
laddar med ny positiv energi. Många väljer därför
att rena sina kristaller, stenar och smycken med
Kananga vatten.
Kananga vatten sägs dra till sig andevärldens
uppmärksamhet och har därför flitigt använts i olika
typer av ceremonier och andligt arbete. Perfekt att
använda innan meditation och yoga för att fördjupa
sin upplevelse. Även ett fint vatten att använda på sitt
altare för att både rena sina föremål och samtidigt
få en starkare kontakt med andevärlden. Precis som
den eteriska oljan Ylang- Ylang har Kananga vatten
använts för att lyfta sinnet och skapa en positiv kraft och atmosfär.

Yemaya water

Det här friska och härliga auravattnet för tankarna
till havet och bekymmerslösa dagar. Yemaya avbildas ofta som en Sjöjungfru och associeras med
vatten, månen, snäckor från havet och de kvinnliga
mysterierna. Hon sägs även beskydda de som är
utsatta, framför allt kvinnor och barn.
Yemaya är en Orisha (gud/gudinna) från Yoruba
religionen och kallas bland annat för ”alltings moder”. Hon kopplas därför ofta samman med Jungfru
Maria. Yemaya är ett härligt vatten att använda för
rena och välsigna sina saker. Vattnet anses skapa
lugn och harmoni samtidigt som det öppnar upp för
djupare visdom. Kan även användas för att fördjupa kontakten med havet, det kvinnliga och för att
öka sin intuition. Många som känner sig dragna
till havet, Sjöjungfrur och vattenmagi älskar att använda Yemaya vattnet.
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Orange Blossom

Vattnet är gjort på apelsinblommor och har en frisk och solig doft. Apelsinvatten används traditionellt för attraktion, rening och beskydd. Vattnet används i ceremonier
för att rena och förbereda utrymmet för andligt arbete och skapa en beskyddande
energisköld.
Apelsinblommor anses ta bort skadlig och tung energi så som stress, oro och avundsjuka, samt ersätta det med goda vibrationer. Det är vanligt med apelsinblommor i
brudbuketter och de anses ge tur och skapa attraktion. Det är även tradition att man
häller lite av Apelsinvattnet i det vatten som man använder för att torka och damma i
sitt hem eller i sin butik. Det anses då skapa goda relationer och goda affärer.

Florida Water

Florida Water är ursprungligen en Cologne.
Originalet tillverkas av företaget Murray & Lanman i New York, ända sedan 1808 och har den
klassiska vita och blå etiketten. Under de 200
åren som Forida Water har funnits har det använts till en mängd olika saker. Florida Water
innehåller kryddiga örter som har en renande
effekt. Den innehåller även sötare dofter som
drar till sig goda andar och energier. Det gör att
Florida Water används i religiösa och shamanska sammanhang i USA men även i Sydamerika
och delar av Europa. I södra USA kan du köpa
det på Apoteket.
Perfekt att använda innan meditation eller ceremoni. Ett skönt och enkelt sätt att rena sig efter en resa i tunnelbanan eller efter en
intensiv dag på jobbet, eller som en härlig rumsspray. Den kan även användas på
en näsduk i linneskåpen för att det doftar rent och fräscht samtidigt som det håller
oönskade gäster borta.
Avkylning: Florida Water har en svalkande effekt och kan användas under en varm
dag.
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ViolVatten
Violvatten har använts för att transformera tung energi till positiv och användbar energi. Populär att
använda för att rena rum, kristaller och smyckesstenar. Har även använts flitigt i healing behandlingar för att skapa bra stämning. Violvatten har en
härlig frisk doft.

Tillbehör:
Spraypenna 10 ml
Praktisk och lätt att ta med
sig.

Sprayflaska med
spraymunstycke av bra
kvalié.
Rymmer 60ml
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