Keunggulan Kalung Aura

Kalung aura merupakan salah satu karya istimewa yang diciptakan oleh Ratu Aura yang
memiliki energi spiritual serta dapat memberikan daya tarik dan perlindungan secara
alamiah. Kami tidak mengklaim bahwa Kalung Aura merupakan produk yang terbaik dari
yang lain.
Meskipun demikian, dari berbagai pengalaman klien Ratu Aura menyatakan bahwa
kepuasannya telah menggunakan kalung aura, dan hampir 98% kalung aura ini mampu
menangani segala permasalah yang ada dalam hidupnya. Tidak hanya itu saja, mereka lebih
memilih menggunakan kalung aura untuk membantu menangani segala permasalahan dalam
hidupnya karena memiliki Keunggulan, berikut ini :
1. Aman dan Tanpa Efek Samping
Kalung aura terbuat dari Kristal kecubung yang memiliki energi asli dari alam dan energi
spiritual serta telah melalui beberapa tahapan proses energi yang dilakukan oleh Ratu Aura
tanpa adanya ikut campur energi-energi negatif lain seperti jin, khodam atau energi negatif
lainnya, sehingga dapat digunakan secara Aman, dan Tanpa Efek Samping yang kelak akan
menimpa Anda. Kristal kecubung dipercaya oleh para orang-orang pada zaman dahulu
sebagai Kristal yang mampu menyimpan dan memancarkan energi spiritual.
2. Tidak Ada Pantangan Apapun
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Kalung aura telah melalui beberapa tahapan proses energi yang dilakukan oleh Ratu Aura,
serta energinya telah dikunci oleh Ratu Aura sehingga Anda tidak perlu kuwatir energinya
akan berkurang jika Anda berada di tempat-tempat suci, atau tempat keramat lainnya.
3. Dapat Digunakan Oleh Siapa Saja
Bagi setiap orang yang menginginkan pancaran aura yang cerah dan cemerlang maka dapat
menggunakan kalung aura dari Ratu Aura ini.
4. Sudah Banyak Yang Membuktikan
Sebelum Anda menggunakan kalung aura ini, sudah ada banyak orang yang
menggunakannya dan mereka menyatakan kepuasan telah menggunakan kalung aura serta
mereka mendapatkan manfaat dari kalung aura selama 2-3 minggu setelah penggunaan
kalung aura, dan ada pula yang menyatakan baru bisa merasakan manfaatnya 1-2 bulan .
5. Tidak Bertentangan Dengan Agama Atau Kepercayaan Apapun
Kalung aura merupakan sarana untuk membuka dan mencerahkan aura agar tujuan Anda
mudah tercapai dengan pancaran energi aura yang cerah dan cemerlang. Namun, kalung
aura bukan merupakan satu-satunya atau tempat untuk menggantungkan nasib serta bukan
merupakan sebuah alat yang “Di Tuhankan”. Sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan
YME mempunyai kewajiban untuk berdoa dan berusaha untuk mencapai segala
keinginannya. Berusaha dalam bentuk usaha yang nyata dalam kehidupan sehari-hari serta
usaha batin dengan menggunakan kalung aura.
6. Diciptakan Oleh Pakar Aura Dan Konsultan Kesuksesan
Banyak sekali terapi aura di Indonesia, namun tidak semua yang special menangani dalam
bidang aura dan konsultan kesuksesan. Ratu Aura merupakan seorang yang pakar/specialis
dalam bidang aura dan konsultan kesuksesan yang telah menciptakan sebuah karya
istimewa untuk membuka dan mencerahkan aura sebagai penunjang kesuksesan.
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7. Sarana Buka Aura Yang Mudah, Praktis, dan Efektif
Sarana buka aura yang diciptakan secara istimewa oleh Ratu Aura yang telah melalui
beberapa tahapan proses energi serta dikemas dalam bentuk sebuah kalung yang
dinamakan dengan “Kalung Aura” sehingga dengan mudah,praktis dan efektif Anda dalam
menggunakannya.
8. Bekerja Secara Maksimal
Kalung aura yang telah melalui proses energi sehingga memiliki energi aura yang padat dan
kuat serta mampu menghasilkan energi aura yang positif secara terus menerus tanpa
terhenti. Kalung aura mampu bekerja untuk menstimulasi titik-titik energi pada tubuh Anda,
serta menghilangkan energi-energi negatif yang menutupi keberuntungan dan kesuksesan
Anda. Sehingga dengan menggunakan kalung aura ini, Anda akan selalu beruntung dan
selalu sukses dalam segala hal.
8. Alamat Kantor Yang Jelas
Jika Anda mencari pakar aura pastinya Anda akan mencari seorang pakar aura yang sudah
teruji, tidak illegal dan memiliki kantor yang jelas. Ratu Aura adalah seorang pakar aura dan
Konsultan Kesuksesan yang sudah memiliki izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari Semarang
No. STPT DINKES : 446/17/BPPT/STPT.080/VIII/2013 No. Kejari Semarang :
B-08/O.3.10/Dsp/07/2013. Serta Ratu Aura bekerja di bawah naungan divisi Universal Succes
Center yang beralamatkan di Perumahan Muria Indah Blok H No. 559, Ds. Gondang Manis,
Kec. Bae, Kab. Kudus, Provinsi Jawa Tengah.
9. Memiliki Staﬀ Yang Profesional
Ratu Aura memiliki staﬀ/karywan yang professional, yang mampu bekerja untuk
mengedepankan layanan yang terbaik, sehingga dapat melayani Anda dengan cepat dan
tepat. Jam kerja kami setiap hari Senin-Sabtu mulai pukul 08.00-16.00 WIB setiap hari kecuali
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hari libur atau tanggal merah.
10. Performa Layanan Yang Prima
Di luar jam tersebut kami masih menerima layanan SMS dan email dari Anda. Selama Anda
sopan, berniat sungguh-sungguh, menyebutkan nama, alamat, kami akan dengan sukarela
menanggapi problema Anda.
Demikianlah keistimewaan Kalung Aura dari www.kalungaura.com . Dengan menilai
keistimewaan dari yang telah kami sebutkan diatas, Anda sebagai orang yang bijak tentu
saja bisa menilai kualitas Kalung Aura dari Ratu Aura sebagai sarana untuk membuka dan
mencerahkan aura Anda agar tercapainya segala macam keinginan Anda.
Ratu Aura selalu berpesan kunci kesuksesan adalah keseimbangan dari Doa, Usaha lahir dan
Usaha Batin. Usaha lahir yaitu dengan mengupayakan usaha ﬁsik untuk mencapai tujuan.
Serta usaha Batin yaitu dengan menggunakan sarana metaﬁsika (Kalung Aura). Sedangkan
Doa berfungsi untuk mendapatkan Ridho dari Tuhan YME, karena tanpa ikut campur
tangannya semuanya usaha Anda akan sia-sia.
Baca Juga: 36 Manfaat Kalung Aura untuk Membantu Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia
2,269 kali dilihat, 3 kali dilihat hari ini
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