Tanya Jawab

Berikut Kami berikan beberapa kumpulan pertanyaan dari klien kami yang sering ditanyakan
mengenai kalung aura. Tujuan Kami memberikan kumpulan pertanyaan ini, karena kami
ingin mempermudahkan Anda untuk memahami tentang kalung aura.
Apa Itu Kalung Aura ?
Kalung Aura merupakan kalung kristal amethyst/kecubung yang memiliki yang telah
dirancang dan diproses energinya oleh Ratu Aura sehingga memiliki energi aura yang sangat
besar serta dapat bermanfaat untuk membuka dan mencerahkan aura.
Apa Saja Manfaat Dari Kalung Aura ?
Manfaat dari kalung aura sangat banyak, yang paling utama adalah mampu meningkatkan
kekayaan, pesona, daya tarik, kepercayaan diri, kesehatan, kebahagiaan, kreatiﬁtas dan
masih banyakk lagi. Untuk Mengetahui lebih lengkap tentang manfaat dari kalung aura bisa
Anda baca di artikel berikut: 36 Manfaat Kalung Aura
Berapa Lama Hasil Yang Didapatkan Setelah Menggunakan Kalung Aura?
Hasil yang didapatkan setelah menggunakan kalung aura bagi setiap individu memiliki waktu
yang berbeda, dikarenakan beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas dari kalung
aura. Berdasarkan pengalaman klien Ratu Aura, ada yang merasakan manfaat ini dalam
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bebrapa waktu yang singkat dan ada pula yang mengatakan mendapatkan manfaat dari
kalung aura beberapa minggu penggunaan.
Hal ini sangatlah wajar, karena faktor penyebab tersebut tergantung dengan besar kecilnya
target yang ingin Anda capai atau seberapa berat masalah yang sedang Anda hadapi.
Berapa Lama Manfaat dari Kalung Aura Dapat Bertahan?
Manfaat dari kalung aura dapat Anda rasakan selamanya, serta energi yanga da dalam
kalung aura ini akan selalu bertahan selama kalung aura ini masih ada.
Apa Saja Keistimewaan Kalung Aura?
Kalung aura merupakan sebuah karya istimewa yang telah diciptakan oleh Ratu Aura serta
telah melewati beberapa proses energi tanpa adanya unsur klenik, atau tanpa adanya ikut
campur energi-energi negatif seperti jin, khodam atau yang lainnya. Tidak sampai disitu saja,
Anda akan mendapatkan bimbingan langsung dari Pakar Aura dan Konsultan Kesuksesan,
Ratu Aura, Seumur hidup Anda secara Gratis.
Siapa Saja Yang Boleh Menggunakan Kalung Aura?
Siapapun orang yang menginginkan kehidupan yang lebih berkualitas bisa menggunakan
Kalung Aura, karena Kalung Aura merupakan produk yang bersifat alamiah dan universal
(umum). Kalung aura ini bisa digunakan untuk semua agama, suku atau ras karena tidak
melanggar agama apapun.
Apakah Menggunakan Kalung Aura Melanggar Norma Agama?
Secara Hukum Agama Apapun menggunakan Kalung Aura adalah Sah dan Halal. Karena
Energi dari Kalung Aura merupakan energi yang diciptakan oleh Tuhan untuk manusia
melalui Alam Semesta. Dan Kalung Aura merupakan sarana untuk menarik energi alam
tersebut agar bisa Anda manfaatkan untuk menciptakan kehidupan yang lebih positif dan
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berkualitas.
Bagaimana Cara Menggunakan Kalung Aura?
Cara menggunakan kalung aura sangatlah mudah, Anda tinggal menggunakannya sebagai
aksesoris di leher Anda. Namun alangkah baiknya sebelum Anda menggunakan kalung aura,
sebaiknya Anda melakukan penyelarasan energi terlebih dahulu.
Tujuan dari penyelarasan energi ini agar energi yang ada pada kalung aura dapat menyatu
dengan energi yang ada pada tubuh Anda. Untuk lebih jelasnya bagaimana cara
menggunakan kalung aura, akan kami sertakan buku panduan dalam paket kalung aura.
Adakah Pantangan Setelah Menggunakan Kalung Aura?
Tidak Ada. Kalung aura telah melalui beberapa proses energi serta telah dikunci energi oleh
Ratu Aura, sehingga Anda tidak kuwatir jika energi dari kalung aura akan berkurang jika Anda
berada di kamar mandi, atau ditempat-tempat yang suci atau tempat-tempat yang dianggap
keramat. Tidak hanya itu saja, kalung auar dapat menyerap energi positif disaat Anda berada
ditempat suci/tempat ibadah serta diwaktu Anda sedang menjalankan ibadah agama.
Adakah Efek Samping Setelah Menggunakan Kalung Aura?
Tidak Ada. Selama Anda menggunakan kalung aura ini, tidak ada resiko atau efek samping
yang kelak akan menimpa Anda. Dengan menggunakan kalung aura sesuai dengan petunjuk
dan bimbingan Ratu Aura maka kehidupan Anda akan selalu bahagia, nyaman, beruntung
serta selalu sukses dalam segala bidang yang Anda kerjakan.
Berapa Biaya Yang Harus Dikeluarkan Untuk Mendapatkan Kalung Aura?
Harga dari Kalung Aura sebagai sarana untuk membuka dan mencerahkan aura, sebesar Rp
2.250.000,- dengan biaya tersebut, Ratu Aura akan membantu Anda untuk mengatasi segala
permasalahn yang terjadi dalam hidup Anda, sehingga Anda akan memiliki kehidupan yang
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lebih nyaman, lebih tenang, lebih bahagia, lebih beruntung dan lebih sukses dari
sebelumnya.
Dan tidak hanya itu saja, dengan biaya tersebut Anda akan mendapatkan layanan konsultasi
Gratis dengan Ratu Aura seumur hidup Anda.
Bagaimana Caranya Untuk Mendapatkan Kalung Aura?
Anda bisa datang langsung ke kantor kami Ratu Aura yang beralamatkan di Perumahan
Muria Indah Blok H No. 559 Ds. Gondang Manis Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, Jawa
Tengah Indonesia atau jika Anda tidak memiliki banyak waktu untuk datang ke kantor kami,
Anda bisa memesan kalung aura melalui jarak jauh dengan menghubungi customer care
kami di Nomer Hp 0816607401 (Indosat) / 08112993401 (Telkomsel) atau Email
Pusatsukses1@Gmail.Com.
Pemesanan Jarak Jauh atau dengan datang langsung ke kantor kami, manfaat dari Kalung
Aura tetaplah sama, yang terpenting adalah niat Anda dan kemauan yang kuat untuk
berubah menjadi lebih baik dari sebelumnya.
Baca Juga: Testimoni Pengguna Kalung Aura
2,099 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini
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