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NAIYAS SPRAY 

Er du eller dit barn sensitivt? 

Naiyas Sensitivspray 
Naiyas Sensitivspray er en spray, der kan hjælpe mennesker, som er 
meget sensitive. Den kan bruges til at mærke andre mennesker mindre og 
sig selv tydeligere. Således bliver det nemmere at være i kroppen, fordi 
man ikke får input fra alle andre hele tiden. 

Når denne spray bliver brugt, ligger den sig som en fin dyne rundt om den, 
der bliver sprayet. Spray 1-2 gange dagligt. Gerne 1 gang om morgenen 
inden du skal ud af døren. 

Kan evt. kombineres med Sol-Farah Sprayen ”Dæmp fysisk sensitivitet”. 

Naiyas beskyttelsesspray 
Naiyas Beskyttelsesspray er en spray, der lægger en god beskyttelse rundt om hele kroppen og 
auraen. Da vores tids børn er meget modtagelige og påvirkelige over for andres negative følelser, 
energier og stemninger, er der ekstra behov for at bliver beskyttet. Denne sprays skønne energi 
hjælper med dette – såvel for børn som voksne.  Du kan også bruge den til at beskytte din bolig 
med. Spray 1-2 gange dagligt. Gerne 1 gang om morgenen inden du skal ud af døren. 

Naiyas Energispray 
Naiyas Energispray kan hjælpe os til at få renset de yderste fine legemer i vores aura. Den yderste 
del af auraen bliver hermed renset for negative energier og påvirkninger. Spray 1-2 gange dagligt. 
Gerne 1 gang inden sengetid. Børn falder lettere i søvn og får en roligere søvn, når de bliver sprayet 
inden sengetid. Kan kombineres med Lysias Spray, som renser den inderste del af auraen. 

Generelt for alle tre typer 
Naiya energier 
Naiya er en guddommelig energi, jeg har kanaliseret ned i vand. Jorden er i gang med en stor 
udviklingsproces og det er vi mennesker også. Det betyder, at der kommer flere energilegemer på 
efterhånden, som vi udvikler os – altså at vores aura bliver større. Mange af de børn vi har på jorden 
nu, er mere sensitive og mærker mange ting tydeligere end voksne. Derfor kan der være brug for 
ekstra hjælp. Det kan man få fra disse sprays. De kan naturligvis også bruges til sensitive og 
følsomme voksne. 

Alle tre sprays findes i en 35 ml. glasflaske. Disse kan både fås i en fuld og en tom udgave. Ud over 
det kan man få 250 ml. flasker til opfyldning af glasflasken. 
 

 

 

  

95 kr. for 35 ml      125 kr. for 250 ml. til           465 kr. for 3 sæt  
40 kr. for tom flaske                            opfyldning                         250 ml med tomme 
                                                                                    flasker. 


