Cara Memancarkan Aura Positif Dalam Diri Secara Mudah dan Praktis

Cara Memancarkan Aura Positif Dalam Diri – Pernahkah kamu dengar istilah “Aura Positif” ?
Kira-kira Apa itu Aura Positif itu ? Dan Apakah Penting Aura Positif itu dipancarkan ? Dan
Bagaimana Cara Memancarkan Aura positif tersebut ?
Hmm… Tentu jawaban sahabat aura semua beragam ya… Tentu Ada yang sudah tahu
tentang Aura postiﬁ dan menganggap ini penting. Tapi tentu ada pula yang belum tahu
tentang Aura positif dan pentingnya aura untuk dirinya.
Nah, kira-kira banyakan sahabat aura yang sudah tahu atau belum tahu ni….. ?
Kalau sudah banyak yang tahu maka artikel kali ini akan menambah pengetahuan sahabat
aura tentang Aura. Namun jika banyak yang belum tahu, maka mulai sekarang kamu akan
tahu potensi besar yang kamu miliki dan tidak kamu sadari.

Apa Itu Aura Positif ?
Aura positif merupakan pancaran aura yang baik. Pancaran aura ini merupakan gambaran
dari energi baik yang ada dalam diri seseorang. Energi baik ini diantara lain adalah
keberuntungan, kesehatan, kesuksesan, kecantikan/ketampanan, ketenangan dan
keikhlasan.
Secara umum, Aura memiliki sifat menarik dan ditarik. Jadi, jika seseorang memiliki aura
positif maka dia akan menarik energi positif lain disekitarnya. Tapi jika aura seseorang
negatif maka dia akan menarik energi negatif di sekitarnya.
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Oh iya, Lawan Aura Positif ini adalah Aura Negatif ya…. Jadi seharusnya aura positif tidak
akan menarik aura negatif. Dan sebaliknya, Aura Negatif tidak akan menarik Aura Positif.
Oleh karena itu muncul istilah Buka Aura. Yaitu suatu upaya untuk menghilangkan aura
negatif dalam diri seseorang kemudian membuka dan memancarkan aura positif seseorang,
sehingga orang tersebut mampu menarik energi positif dari alam untuk kebahagiaan
hidupnya.
Nah, Manfaat dari membuka dan memancarkan aura positif Ini Banyak Sekali. Diantaranya
adalah sebagai berikut :
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Manfaat Membuka dan Memancarkan Aura Positif
1. Membantu menangkal penyakit yang bisa menyerang tubuh. Atau dalam istilah
medis disebut sebagai antibodi alamiah.
2. Dalam hal hubungan atau relationship, akan selalu hangat dan disukai. Karena aura
positif yang dipancarkan membuat orang lain disekitarnya menjadi nyaman.
3. Urusan cinta menjadi lebih mudah. Karena Aura positif mampu membuat lawan jenis
tertarik.
4. Usaha dan Bisnis Semakin Menguntungkan dan Berkembang. Dengan Aura positif
yang kuat, partner bisnis menjadi lebih percaya. Kemudian, aura positif ini juga
merupakan sikap kejujuran, keuletan dan tanggung jawab seseorang. Sehingga tanpa
disadari, Seseorang akan dengan senang dan sungguh-sungguh melakukan usaha
atau bisnis.
5. Aman dari niat Buruk dan sangkaan buruk.
Ya itulah beberapa manfaat membuka dan memancarkan aura positif. Sebetulnya masih
banyak sekali manfaatnya. Cuma mungkin nanti akan saya bahas di halaman khusus saja
ya…
Oleh karena itu, SUBSCRIBE email kamu di website ini ya…. biar kamu ga ketinggalan
informasi menarik lainnya.
Nah melihat manfaat yang banyak dan luar biasa, tentu sayang jika kamu sia-siakan.
Siapapun kamu, jika ingin hidup bahagia, sukses, sehat dan tenang kamu harus memiliki
Aura Positif ini.
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Lantas, Bagaimana Cara Memancarkan Aura Positif
Dalam Diri Secara Mudah ?
Untuk Memancarkan Aura Positif ini caranya seperti yang saya sebut diatas yaitu dengan
Buka Aura. Tapi, kebanyakan orang berpikir kalau Buka Aura ini menyeramkan, berhubungan
dengan mistik, berhubungan dengan jin, ribet karena pakai ritual-ritual dan lain sebagainya.
Sehingga pada intinya mereka takut dan malas untuk melakukannya.
Ya.. Memang di nusantara kita tercinta ini metode buka aura dengan jalan tradisional
memang lebih banyak. Sehingga kesan buka aura menjadi menyeramkan dan menakutkan.
Namun perlu sahabat aura tahu ya.. Kesan itu Belum tentu benar. Kebanyakan itu bukan
suatu keniscayaan. Sehingga mari kita buka mata dan melihat aura dari sudut pandang lain.
Kami tidak memaksa sahabat aura untuk percaya pada kami. Tapi Marilah sama-sama kita
luaskan pandangan untuk melihat secara lebih bijak tentang Aura ini. Karena potensi Aura ini
sayang jika disia-siakan.
Menurut pengetahuan yang kami miliki, Aura BUKANLAH sesuatu hal yang mistik dan klenik.
Aura sangat jauh dari JIN, setan dan lain sebagainya. Aura merupakan energi alamiah yang
ada pada setiap makhluk terutama manusia.
Aura ini adalah anugerah dari Tuhan untuk makhluknya agar bisa dimanfaatkan secara baik
dan bijaksana. Oleh karena itu, untuk mencerahkan aura positif dalam diri TIDAK PERLU ritual
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ataupun lelaku yang ruwet-ruwet.
Menurut kami, cara mencerahkan aura positif dalam diri ini sangat simpel dan mudah.
Karena inti aura adalah energi maka tinggal ditingkatkan suplai energi positif dalam diri
maka aura akan terpancar semakin kuat positif.
Ibarat aliran Air, jika ingin aliran air itu deras maka tinggal ditambahi saja volume air yang
lewat disitu maka alirannya tentu akan semakin deras.
Nah, cara menguatkan energi positif dalam diri agar aura positif terpancar semakin kuat, ada
banyak cara.
Bisa dengan meditasi, transfer energi dan lain sebagainya. Namun, kalau merasa cara-cara
seperti itu masih merepotkan kamu, maka ada cara yang lebih praktis dan mudah.
Caranya Yaitu dengan menggunakan Kalung Aura.

Apa Itu Kalung Aura ?
Kalung Aura merupakan Kalung/liontin batu Kecubung yang memiliki energi positif yang
besar dan kuat. Energi tersebut merupakan energi Alami dari Batu Kecubung pilihan Ratu
Aura yang kemudian dilipatgandakan sehingga mampu menghasilkan pancaran energi Aura
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positif yang lebih besar dan kuat.

Kalung ini memang diciptakan Khusus Oleh Ratu Aura Untuk Membuka dan Mencerahkan
Pancaran Aura Positif Yang Anda Miliki, Sehingga Ratu Aura menyebutnya dengan “Kalung
Aura”. Walaupun demikian, bukan berarti Kalung Aura akan membuat diri Anda menjadi
“super” atau sakti saat itu juga secara ajaib.
Perlu adanya proses sehingga energi Kalung Aura bisa menyatu dengan diri Anda. Proses
penyatuan energi ini biasanya terasa ketika Anda pertama kali menggunakan Kalung Aura
dan mendengarkan “Audio Book Penyelarasan Energi” yang kami sertakan.
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Manfaat Kalung Aura Sebagai Cara Memancarkan Aura
Positif Dalam Diri.
Manfaat yang saya tuliskan dibawah ini adalah manfaat yang sering dirasakan klien-klien
kami. Sebab, sampai ini kalung aura ini sudah digunakan oleh ribuan orang dan tingkat
keberhasilannya menjadi 97%. Tentu tingkat keberhasilan yang cukup tinggi.
Meskipun demikian, sekali lagi saya ingatkan. Bahwa kalung aura ini hanyalah sebuah alat
untuk membantu meningkatkan energi positif dalam diri Anda.
Yang namanya alat fungsi nya hanya membantu tetapi bukan sebagai penentu.
Oleh karena itu, perlu anda pahami. Bahwa setiap orang tentu bisa jadi merasakan manfaat
yang berbeda-beda. Waktu merasakannya pun berbeda. Ada yang bisa merasakan saat itu
juga, tetapi ada pula yang membutuhkan proses.
Banyak faktor yang mempengaruhi dan salah satu faktor penting nya tentu Kuasa Tuhan
Yang Maha Esa. Jika Tuhan menghendaki terjadi maka terjadi, tetapi jika belum terjadi maka
tidak akan terjadi.
Dan berikut ini adalah manfaat Kalung Aura Sebagai Alat Untuk Memancarkan Aura Positif
Diri :
1. Melipat gandakan Energi Kepercayaan Diri, Yang membuat anda semakin yakin dan
berani untuk menghadapi tantangan hidup.
2. Melipat gandakan energi Daya Tarik/Pesona Diri Anda Sehingga Setiap Orang
Disekitar Anda, Ingin Mengenal dan Selalu Dekat Dengan Anda.
3. Kalung Aura menghasilkan vibrasi energi positif sehingga akan membuat Aura Anda
semakin positif dan dengan Aura yang positif maka hidup Anda akan semakin

Info : Mbak Salma 0816607401/08112993401 & Mbak Nayla 0816607402/08112993402

Cara Memancarkan Aura Positif Dalam Diri Secara Mudah dan Praktis

beruntung.
4. Energi dari kalung aura akan membooster atau melipatgandakan Potensi dalam diri
Anda, Sehingga potensi yang Anda miliki benar-benar terasah dan mampu
memberikan dampak positif dalam diri Anda.
5. Kalung AuraMampu Memicu Kemampuan kreatiﬁtas, Inovasi dan Intuisi yang Anda
Miliki Agar bisa lebih tajam dan maksimal.
6. Meningkatkan Kharisma, Wibawa dan Aura Kepemimpinan Seseorang.
7. Mampu Menangkal Berbagai Macam Gangguan Energi Negatif Seperti Santet, GunaGuna, Pelet, Tenung dan Energi Negatif Lainnya.
8. Energi Positif Dari Kalung Aura Mampu Memperbaiki dan Mempercepat Regenerasi
Sel yang rusak atau mati.
9. Energi Aura dari Kalung Aura mampu Menjadi Sarana Untuk Menyembuhkan Berbagai
Macam Penyakit.
10. Kalung Aura mampu menghadirkan ketenangan jiwa (inner peace).
11. Energi Kalung Aura mampu menghindarkan Anda dari berbagai tindakan kriminal
atau pidana yang membahayakan diri Anda.
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Siapa Saja Yang Boleh Menggunakan Kalung Aura Ini ?
Siapa saja boleh menggunakan Kalung Aura ini. Mulai dari anak-anak sampai dengan kakeknenek. Energi positif kalung aura ini adalah energi alami, sehingga aman untuk digunakan
oleh siapapun.
Penggunaan Kalung Aura ini juga bebas dari pantangan. Setiap orang boleh makan dan
melakukan apa saja ketika menggunakan kalung aura tersebut. Yang terpenting kalung ini
tidak digunakan untuk niatan jahat.
Jika digunakan untuk niat yang kurang baik maka energinya sulit untuk bekerja. Sehingga
bisa jadi, pengguna tidak mendapat manfaat apapun.

Bagaimana Cara Memesan Kalung Aura ini ?
Untuk memesan Kalung Aura ini, Anda bisa datang langsung ke kantor Grya Aura di
Perumahan Muria Indah Blok H No. 559, Ds. Gondang Manis, Kec. Bae, Kab. Kudus.
Atau jika Anda berada di tempat yang jauh, maka Anda bisa memesannya secara jarak jauh
dengan cara menghubungi Mbak Salma di 0816607401/08112993401 atau Mbak Nayla di
0816607402/08112993402.
179 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini
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