Auras fotogrāfija, lekcija un grāmatas prezentācija 27. un 28. aprīlī
Apturi savu skrējienu uz mirkli un ieklausies sevī!

27. aprīlī 6pm LEKCIJA “CILVĒKA ENERĢĒTISKĀ PASAULE” UN GRĀMATAS “PAKĀPIES,
SAJŪTI DVĒSELI SAVU” PREZENTĀCIJA.
Lekcijā auras un čakru fotogrāfe Ilze Svētiņa dalīsies savā pieredzē un zināšanās, kā
veidojas cilvēka enerģētiskais lauks, kā mēs to piesārņojam un kādas ir iespējas to uzlabot
un pilnveidot. www.aurafoto.lv
Lai kādi līkloči dzīvē būtu ietu, mums vienmēr ir iespēja nonākt tur, kur ir jābūt, ja esam
vērīgi un atvērti Visuma plašumiem. Ieva Saliņa ir satikusi vienu no šīm dāvanām un ir
izdevusi savu pirmo dzejoļu grāmatu “Pakāpies, sajūti Dvēseli savu”. Grāmatas prezentācijā
būs iespēja ieklausīties Ievas dzīves redzējumā, kā arī dzirdēt dzejoļus autores izpildījumā.
Papildus informācijai www.pieskaries.lv.
Aicinām ikkatru, kurš vēlas pavadīt piektdienas vakaru pildītu ar prieku un gaišām sajūtām.

27. un 28. aprīlī Auras fotogrāfija un meditācija Visuma skaņu vibrācijās (iepriekšēja
pieteikšanās).
AURAS UN ČAKRU FOTOGRĀFIJA
Iespēja kā sevi ieraudzīt no malas un iegūt ieteikumus savas enerģētikas uzlabošanai.
Izmaksas £30. Auras apskates laikā Jūs saņemsiet:


Krāsainu auras un čakru fotogrāfiju



Speciālista dziļu auras analīzi



Individuālu auras un čakru 20 lpp. aprakstu CD formātā un elektroniski.

Ir iespēja arī pārbaudīt, kā Jūsu auru ietekmē relaksācijas metodes, ko izmantojat - mūzika,
mantras, lūgšanas, rotaslietas, amuleti, fotogrāfijas, tuvu cilvēku apskāvieni u.c. Izvēloties
arī šo pakalpojumu, Jūs papildus saņemsiet līdz 5 dažādām auras fotogrāfijām, kas parādīs
enerģētiskā lauka reakcijas uz Jūsu izvēlētajām metodēm. Izmaksas papildus £10.
MEDITĀCIJA
Ļaujies mūzikai, kas radīta Visuma vibrācijās un tā Tevi atbrīvos, piepildīs ar mīlestību pret
sevi un apkārtējo pasauli, dos spēku un enerģiju dzīves virzībai. Arī tad, ja uzskati, ka Tavu
prātu nav iespējams apturēt, pamēģini šo vienkāršo un efektīvo veidu kā sakārtot domas, jo
mūzika pilda svarīgāko lomu šajā meditācijā. Tā palīdz atbrīvoties, attīrīties, pilnveidoties,
būt iekšējā harmonijas stāvoklī un ieklausīties sevī. Individuāla meditācija Visuma Skaņu
vibrācijās £40. Šeit redzama mūzikas iedarbība uz cilvēka enerģētisko lauku

http://www.youtube.com/watch?v=lTYDJk-sHNY.

Vēlams iepriekš pieteikties:
info@aurafoto.lv
Papildus informācija www.aurafoto.lv

