
 POZNÁTE SVOJU AURU? 
DAJTE SI JU ODFOTIŤ A POVIEME VÁM, AKÍ STE. 

 
 
Čo je Aura? 
Aura je elektromagnetický obal každého živého organizmu, bez ktorého by nemohol existovať. Je nosičom 
energetických, charakterových a povahových zložiek. Ich vzájomné pôsobenie uvádza do chodu biologické, 
duševné, duchovné a fyzické vlohy a funkcie organizmu. 
 
Vo farebnom „obale“ 
Keď oči sú zrkadlom duše, nás obklopujúci elektromagnetický energetický obal, (všeobecne známy pod pojmom 
aura), je potom tajnou mapou našej osobnosti a ducha.  Tajnou preto, lebo pre väčšinu ľudí je toto vyžarovanie 
neviditeľné. Aspoň to tak bolo doteraz ... 
 
Fotografia a jej výklad 
Umožníme vám vidieť aj zmeny v aure vplyvom myšlienok a 
pocitov. Počas analýzy sa dozviete skryté príčiny vašich chorôb a 
dostanete odpovede na všetky doteraz nezodpovedané, ale 
pálčivé otázky. Za zdravotnými ťažkosťami stoja totiž väčšinou 
duševné problémy. Keď sa nám ich podarí objaviť a následne 
ošetriť, fyzické prejavy môžu neuveriteľnou rýchlosťou ustúpiť. 
Ak je však choroba liečená iba podľa vonkajších príznakov, po 
určitom čase sa znova objaví. Počas analýzy okúsite tú stránku 
vašej podstaty, ktorá vám doteraz nebola známa, keďže fyzické 
telo je len jedným prejavom ľudského „ja“. Pomocou fotky sa 
zoznámite so skrytými energiami, ktoré vás životom sprevádzajú 
a spôsobujú toľko radosti i nepríjemností. 
 
Aký je postupov fotenia? 
Priebeh procesu fotenia a analýzy: 
Položenie rúk na BIO-senzory  
Vyhotovenie snímky  
Grafická analýza vášho celkového stavu a stavu čakier  
Výklad fotografie, konzultácia 
Proces dôkladnej analýzy vašej osoby: 
Naozaj dôkladné preskúmanie nie je možné vykonať po jednom 
fotení  
fotografie vyhotovené s určitým časovým odstupom (minimálne 1, maximálne 3 mesiace) dokážu podať 
informácie omnoho hlbšie, na jednotlivých fotografiách jednej osoby sa totiž nemusia zhodovať všetky prvky 
sfarbenia aury 
 
Ako Vám to pomôže? 
Počas analýzy sa dozviete, ktorá čakra je málo alebo priveľmi „nabitá“ a aký to má dopad na váš život.  
Energetická hladina čakier sa mení aj vplyvom myšlienok a pocitov, je preto dôležité spoznať ich - sú zdrojom 
dôležitých informácií. Keď vieme určiť, ako a prečo sa jednotlivé čakry menia, ľahko sa dopracujeme k 
vyriešeniu všetkých nepríjemností, ktoré vás trápia. 
 
Termín: 12. októbra 2016 v čase od 09:00 do 18:00 
Miesto konania: DAMARA, J. Kozáčeka 59, Zvolen 
Cena: 30,- EUR zahŕňa: 
- farebná grafická analýza čakier a celkového fyzického a duševného stavu  
- ústna interpretácia (možnosť robiť si poznámky alebo si nahrať)  
- farebná snímka aury a jej výklad 
Informácie, ktoré odoznejú počas výkladu podliehajú anonymite. Vyhotovená fotografia ostáva vo 
vlastníctve klienta. 
- fotiť je možné aj deti od štyroch rokov  
 
                        !!!Na fotenie je potrebné sa vopred objednať na presný čas!!! 
Prihlášky a info: Zuzana Dlhopolcová, tel.0948 557 861, mail: damarazv@gmail.com  
 


