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Aura adalah medan energi pada tubuh manusia yang
menyelimuti tubuh fisik yang berbentuk cahaya dan berlapis-
lapis. Warna cahaya aura pada diri seseorang bisa putih,
kuning, biru, ungu, orange, hijau, kuning keemasan, pelangi
dan lain sebagainya.

Dari warna aura ini, kita dapat memprediksi sifat,
karakter, bakat dan kehidupan seseorang, dan dengan aura,
kita bisa memperbaiki kehidupan seseorang untuk menuju
kepada tujuan hidup yang lebih baik dan lebih sukses.

Energi aura juga bisa menentukan sehat tidaknya
seseorang, jika fisik seseorang itu sehat maka aura pada
tubuhnya terlihat bercahaya, tebal dan berpendar-pendar.
Sebaliknya jika aura seseorang itu lemah maka akan terlihat
wajahnya yang kusam, cepat lelah, sering sakit-sakitan, sering
mimpi buruk, tidak bergairah dan mudah putus asa, sehingga
hal tersebut bisa menimbulkan energi pada tubuhnya terkuras
secara terus menerus.

Sekarang ini banyak orang ingin tampil cantik, menarik
dan mempesona dengan memasang susuk, mandi kembang
dan memakai media gaib seperti memasukan khodam kedalam
tubuh. Semua itu sebenarnya tidak perlu, karena sebetulnya
didalam diri seseorang telah tersimpan POTENSI DIRI yang
masih tertutup dan jika POTENSI DIRI tersebut telah dibuka,
maka INNER BEAUTY pada diri seseorang akan memancar
dengan sendirinya secara alamiah sehingga wajah akan
tampak cantik menarik dan bercahaya. Selain itu, setelah
dibuka akan membawa diri kita akan lebih percaya diri,
mempesona dan penuh vitalitas.

Kesehatan manusia sebenarnya dipengaruhi oleh tubuh
fisik, tubuh halus dan juga Ruh. Pada tubuh fisik mendapat
supply energi dari tubuh halus melalui “PUSARAN ENERGI”.
Pusaran energi adalah roda cahaya (pusat energi) yang
berputar kekiri dan kekanan. Pada saat putaran energi
berputar kekiri ia akan mengeluarkan energi negatif dari tubuh
manusia dan pada saat berputar kekanan ia akan menarik
energi positif dari alam semesta. Jika pusaran energi ini
berputar secara seimbang maka keadaan fisik manusia akan
sehat. Dan jika pusaran energi berputar lemah dan tidak stabil
maka tubuh fisik akan mengalami kekurangan energi, sehingga
tubuh akan menjadi lemah dan sering sakit-sakitan. Dan jika
hal tersebut dibiarkan akan berdampak buruk terhadap
kehidupan seseorang.

 Pikiran kita yang selalu tegang (stress)
 Kondisi fisik kita yang selalu kelelahan sehingga

menimbulkan kita kurang fit, tidak bergairah dan sulit
tidur. Kadang wajah kita akan kelihatan lebih tua dari
usia sebenarnya. Hal tersebut secara otomatis akan
menurunkan kualitas kesehatan seseorang dan
menandakan aura kita yang menipis atau tidak normal.
Dampaknya tubuh kita akan mudah dimasuki oleh hal-
hal negatif dari luar seperti virus, kuman, bahkan
mahluk gaib.

 Trauma dimasa lampau yang terus melekat hingga
kehidupan sekarang.

 Terkena guna-guna (serangan gaib) yang sudah lama
bercokol ditubuh kita namun kita tidak menyadarinya.
Ciri-ciri orang yang terkena guna-guna biasanya selalu
marah-marah gelisah, tidak ceria, mengurung diri,
sering ketakutan tanpa sebab, sering bebicara sendiri,
perasaan dingin yang menjalar dari kaki sampai leher,
jantung sering berdebar dan sorotan mata yang hampa.

Secara medis hal tersebut diatas tidak dapat terdekteksi kare
ini menyangkut hal metafisika (non fisik). Jika kita mengalami
hal-hal tersebut diatas berarti menandakan energi fisik kita
telah terkuras yang efeknya aura kita menjadi tidak bersinar
alias redup. Dan jika hal ini dibiarkan secara terus-menerus
maka secara otomatis akan semakin memperburuk kehidupan
kita. Untuk bisa keluar dari kungkungan ini solusinya adalah

““ SSEEGGEERRAA BBUUKKAA AAUURRAA AANNDDAA DDAANN
SSEEMMBBUUHHKKAANN !!!!!! ””

 Membuat wajah Anda tampak menarik, bercahaya dan
mempesona (baik luar dan dalam)

 Membuang kesialan dalam kehidupan Anda
 Mengeluarkan hal-hal negatif dari dalam tubuh Anda

baik fisik dan non fisik
 Membuat tubuh lebih ringan dan sehat
 Memperbaiki dan menambal Aura yang bolong dan

gompal, sehingga aura kita kembali menjadi normal
 Menghilangkan kepenatan dan stress
 Bagi Anda yang auranya tipis, suram (tidak bercahaya)

setelah dibuka akan menjadi stabil, kuat dan
berpendar-pendar (cahayanya membesar)

 Selalu terhubung dengan energi Ilahi sehingga tubuh
akan selalu terlindungi dari hal-hal negatif

 Membuat hidup lebih bergairah, sehingga menuju
kehidupan yang lebih baik dan sukses

 Bagi Anda yang fisiknya capek dan lemah, dengan
seketika akan lebih berenergi dan penuh vitalitas

 Memberikan perubahan dalam hidup seperti membuka
pintu rejeki, cepat memperoleh jodoh dan melancarkan
usaha

 Memberikan kewibawaan dan kharisma, sehingga
orang yang memandang akan menjadi simpatik

 mendatangkan perasaan damai dalam bathin
 Dapat membuka intuisi

AURA

HAL-HAL YANG MEMPENGARUHI
KESEHATAN HIDUP KITA :

MANFAAT PEMBUKAAN AURA

PROGRAM PEMBUKAAN AURA INI AKAN
MEMBAWA ANDA DALAM MENINGKATKAN KUALITAS
KESEHATAN, BAIK SECARA FISIK MAUPUN NON FISIK



 Pembukaan aura ini dijamin permanen karena
dilakukan secara ilmiah tanpa menggunakan jampe-
jampe,pengisian benda seperti susuk (emas, intan,
berlian)

 Tidak ada pantangan dan tidak bertentangan dengan
agama apapun

 Dapat mengurangi karma buruk seseorang
 Memperlancar peredaraan darah
 Mengaktifkan pusaran energi (Chakra), sehingga

organ-organ tubuh Anda akan berjalan dengan normal
kembali sehingga kesehatan tubuh Anda akan lebih
baik lagi dari sebelumnya

 Mendatangkan cinta kasih Ilahi pada diri Anda
 Aura Anda yang dibuka secara alami tanpa membawa

efek-efek negatif, malah memberikan efek yang positif
karena kenegatifan dan unsur negatif yang bercokol
ditubuh Anda akan keluar sehingga unsur “YIN dan
YANG” akan seimbang

 Intinya hidup Anda akan berubah secara alamiah dans
semua itu berkah dari yang ILAHI
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