Ratu Aura

Ratu Aura merupakan Pakar energy aura yang berbeda dengan pakar buka aura yang
lainnya. Ratu Aura hadir dengan metode buka Aura yang lebih praktis, cepat dan efektif.
Wanita cantik, berwibawa, cerdas serta memiliki segudang potensi ini lahir di kota Jepara
sebuah kota di Jawa Tengah dengan nama asli Natalia Pungkas. Beliau lahir ditengah-tengah
keluarga yang berlatar belakang kesehatan dan militer di salah satu desa kota Jepara.
Dari Sejarah keluarga beliau, tidak ada keturunan yang memiliki bakat melihat aura. Namun,
dengan kuasa dan Karunia Tuhan Yang Maha Esa , beliau memiliki keahlian untuk
merasakan dan melihat aura.
Dan dengan kemampuan atau bakat nya tersebut, Beliau sering membantu teman, keluarga,
sahabat dan klien-klien beliau untuk memecahkan berbagai masalah.

Sejarah Munculnya Kemampuan Aura yang Dimiliki Oleh Ratu Aura
Awal beliau menekuni bidang Aura tentu saja dikarenakan karena Bakat Lahir yang beliau
miliki dalam melihat dan merasakan Aura seseorang.
Sejak beliau berusia 6 tahun. Dengan Usia se kecil itu, beliau sudah bisa melihat dan
menyebutkan warna Aura pada semua orang, benda dan hewan.
Bakat lahir yang dimilikinya tersebut kemudian beliau asah dengan melakukan penelitian
tentang Aura, mengikuti seminar tentang Aura, psikologi, kesehatan serta banyak membaca
literatur, baik itu tentang Aura atau disiplin ilmu lain yang berkaitan dengan Aura.
Dengan bertambahnya usia, membuat Ratu Aura semakin matang dan mengerti lebih dalam
tentang Aura. Beliau juga aktif dalam forum atau dialog tentang Aura.
Sehingga tidak jarang para teman sesama praktisi Aura kemudian sengaja datang sengaja

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

Ratu Aura

untuk melakukan sharing tentang Aura, atau bahkan mengajak beliau untuk melakukan
eksperimen-eksperimen yang berkaitan dengan Aura.

Awal Mula Dikenal Dengan Sebutan Ratu Aura
Ratu Aura merupakan sebutan yang diberikan oleh para teman, saudara, lingkungan dan
para klien yang berhasil meningkatkan kualitas hidup mereka setelah menggunakan jasa dan
produk dari Ratu Aura.
Awal nya bakat dan kemampuan Aura yang beliau miliki hanya di ketahui oleh keluarga dan
sahabat terdekat beliau saja. Namun, dengan seiring berjalannya waktu beliau menyadari
bahwa dengan kemampuan Aura yang beliau miliki, bisa membantu orang lain untuk
mengatasi permasalahan atau untuk meningkatkan kualitas hidup agar lebih baik.
Dan melalui kesadaran itulah kemudian beliau mulai mempraktekkan penyembuhan aura
pada keluarganya yang sedang sakit dan meluas kepada lingkungan sekitar rumahnya dan
beberapa teman kerjanya. Tidak hanya praktek penyembuhan dengan aura saja yang beliau
lakukan, namun beliau juga melakukan terapi untuk mencerahkan aura temannya yang
sedang dilanda masalah percintaan dengan menggunakan sebuah kristal bahkan dengan
pencerahan tersebut, teman-temannya sekarang lebih bahagia dalam urusan percintaan.
Berawal dari mulut-kemulut karena kemampuannya menyembuhkan berbagai penyakit
hanya dengan aura dan batu Kristal serta mampu membuat segala macam permasalahan
menjadi mudah ditangani dan mampu melancarkan rezeki seseorang hanya dengan
mengandalkan aura, dan tidak hanya itu saja beliau juga mampu mengajari bagaimana cara
melihat dan merasakan aura serta mentransfer energy aura dari tubuhnya ke orang lain,
sehingga dia dikenal dan sering disebut dengan sebutan Ratu Aura oleh masyarakat sekitar
dan oleh teman-temannya.
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Ratu Aura Memiliki Kemampuan Membaca Aura Hanya Dengan Sekali Bertemu
Kemampuan Ratu Aura dalam bidang Aura sudah diakui oleh banyak orang. Dan salah satu
kehebatan Ratu Aura yang tidak dimiliki oleh praktisi Aura lainnya adalah Ratu Aura bisa
membaca Aura seseorang untuk menentukan Keadaan Fisik, Psikologis, Mental, spiritual atau
bahkan karir, keberuntungan, kerezekian, jodoh dan kesehatan seseorang hanya dengan
sekali melihat atau bertemu.
Namun, walaupun memiliki kemampuan yang hebat seperti itu, Ratu Aura biasanya lebih
banyak menyembunyikan hasil analisa nya. Hanya kepada orang-orang tertentu yang
dianggap perlu tahu, maka Ratu Aura akan menceritakan hasil analisanya tersebut.

Ratu Aura, Peneliti dan Trainer di Bidang Aura
Aktivitas sehari-hari ratu Aura memang lebih banyak dilakukan untuk mendalami Aura. Beliau
merupakan seorang peneliti sekaligus Trainer Aura. Dari hasil penelitian beliau, lahir ratusan
produk dan layanan yang terbukti bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup atau
untuk mengatasi berbagai masalah. Dan berdasarkan sebuah survey yang kami adakan
secara intern, tingkat keberhasilan produk dan layanan Ratu Aura mencapai 99 %.
Kemudian selain melakukan penelitian tentang Aura, beliau aktif sebagai salah satu trainer
Aura. Banyak Kota Sudah didatangi Oleh Ratu Aura. Dalam Training/Pelatihan Yang Ratu Aura
lakukan, beliau selalu menekankan bahwa Aura merupakan energy Alam Semesta yang
bebas Anda gunakan untuk meningkatkan kualitas hidup. Dengan Aura Siapapun bisa hidup
sukses secara menyeluruh seperti yang mereka inginkan.

Ratu Aura Gemar Melakukan Meditasi

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

Ratu Aura

Ditengah kesibukan Ratu Aura yang sangat padat, ternyata beliau selalu menyempatkan
waktu untuk melakukan Meditasi di pagi hari ketika hendak melakukan aktiﬁtas dan di
malam hari ketika hendak tidur. Bagi Ratu Aura, Meditasi adalah kegiatan yang penting.
Selain untuk relaksasi, Meditasi juga merupakan kegiatan yang baik untuk membersihkan
Aura dari Energi Negatif sehingga Aura Senantiasa Terpancar Positif.
Meditasi juga merupakan kegiatan yang paling mudah untuk “bersatu dengan Alam”. Dengan
“bersatu dengan Alam ” Ratu Aura bisa merasakan kedamaian energy positif Alam.
Disamping itu, “Bersatu dengan Alam” membuat Ratu Aura lebih peka terhadap keadaan
yang Ada disekitar, meningkatkan spiritualitas dan bisa memaknai kehidupan sebagai
anugerah indah yang dikaruniakan Tuhan Yang Maha Esa.
Oleh karena itu Ratu Aura selalu menyempatkan waktu walau sesibuk apapun untuk
melakukan meditasi.

Menjadi Pakar Energi Aura
Dengan banyaknya pengalaman dan kemampuannya dibidang energy aura dan dengan
dukungan teman dan keluarganya, akhirnya beliau membuka praktek terapi aura secara
profesional. Bagi Ratu Aura bisa membantu menyelesaikan permasalahan orang lain
merupakan kebahagiaan dan kepuasan tersendiri. Selama hampir kurang lebih 5 tahun ini,
Ratu Aura telah banyak membantu berbagai permasalahan kehidupan manusia dalam urusan
asmara, rezeki, kesehatan, kecerdasan, perlindungan diri, rumah tangga dan kesuksesan.
Sudah ribuan klien yang datang ke tempat praktek Ratu Aura, dari dalam maupun luar neger.
Sebagian dari mereka ada yang bertatap langsung dengan Ratu Aura namun kebanyakan
yang ditangani Ratu Aura dalam jarak jauh. Dengan memahami kebutuhan manusia yang
tidak bisa bertatap langsung dengan Ratu Aura, maka beliau menciptakan produk-produk
yang memiliki energy aura yang bisa digunakan untuk membuka dan mencerahkan aura
serta meningkatkan aura secara aman, mudah dan tanpa efek samping apapun.
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Produk yang dibuat oleh Ratu Aura merupakan produk yang asli memiliki energy dari alam
serta telah melewati proses pendeteksian energy aura, sehingga memiliki tingkat
keberhasilan yang tinggi mencapai 99%.

Visi, Misi dan Motivasi Ratu Aura.
Sebagai Seorang Manusia biasa Ratu Aura juga memiliki sebuah cita-cita dalam hidupnya.
Cita-Cita tersebut kemudian dituangkan menjadi sebuah rancangan visi, misi dan Motivasi.
Sejak kecil, beliau memiliki cita-cita untuk menciptakan sebuah karya yang memiliki
manfaat atau berguna bagi manusia lainnya. Beliau Sadar Bahwa Apapun kemampuan yang
ada di alam semesta ini baik itu bakat, potensi, kekayaan, atau yang lainnya, akan lebih
bermanfaat jika bisa membantu menjadikan kehidupan menjadi lebih positif dan berkualitas.
Semua usaha yang Beliau lakukan sampai saat ini, merupakan sebuah bentuk pengabdian.
Beliau sangat menikmati usahanya dan tidak pernah menganggapnya sebagai sebuah
beban. Bagi Beliau,

membantu manusia untuk Hidup Lebih Positif adalah sebuah

kebahagiaan dan kepuasan tersendiri sendiri. Karena menurut beliau tidak ada kebahagian
yang lebih baik dari pada melihat Orang –orang di sekitar bisa hidup lebih baik, sukses dan
bahagia.

Baca Juga: Kalung Aura Solusi Praktis untuk Buka Aura
1,955 kali dilihat, 3 kali dilihat hari ini
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