Auras fotogrāfija
izglītojoša izklaide korporatīvos un privātos pasākumos
Auras fotogrāfija padarīs Jūsu pasākumu par neaizmirstamu
piedzīvojumu, kuru vēl ilgi atcerēsies ar pozitīvām izjūtām! Tas ir
izklaidējoši un noderīgi – viesi dodas mājās ar krāsainu auras attēlu un
vērtīgām atziņām dzīvei!
Kā tas strādā?
Ar mūsdienu tehnoloģiju, rokas biosensora un datorprogrammas palīdzību, ir iespēja ieraudzīt
savu auru jeb enerģētisko lauku datora ekrānā. Izmantojam sensoru Aura Video Station 5.1., lai
nolasītu informāciju, cilvēkam ir jāuzliek plauksta uz šī sensora. Tā ir espēja iepazīt savas personības
spēcīgās puses un uzzināt praktiskus ieteikumus, kā strādāt ar savām negatīvajām izpausmēm.
Piedāvājumi dažādiem pasākumiem
Ātrais auras foto
Piemērots lielam dalībnieku skaitam
ierobežotā laika posmā. Aizraujoša
svētku sastāvdaļa ar noderīgām atziņām!
Stundas laikā iespējams auras foto veikt
13-17 cilvēkiem.

Padziļināta auras foto konsultācija
Piemērota individuālai pieejai un nesteidzīgai
atmosfērai. Pasākums ar pievienotu vērtību
harmoniskākai dzīves uztverei! Stundas laikā
iespējams auras foto konsultāciju veikt 4 - 6
cilvēkiem.

Katrs svētku viesis saņem:
1. Auras fotogrāfiju epastā.
2. Detalizētu skaidrojumu epastā (20
lpp.) tieši par savu personību
(karjera, attiecības, intuīcija,
enerģijas līmeņi) latviešu, krievu,
angļu vai citās valodās.
3. Īsu pozitīvu, lietderīgu komentāru
par auras kopējo darbību.

Katrs apmeklētājs saņem:
1. Profesionālu 10-15 min konsultāciju par savu
auru un čakrām, praktiskus ieteikumus
emocionālā un fiziskā līdzsvara atjaunošanai.
2. Detalizētu skaidrojumu epastā (20 lpp.) tieši
par savu personību (karjera, attiecības,
intuīcija, enerģijas līmeņi) latviešu, krievu,
angļu vai citās valodās.
3. Auras fotogrāfiju epastā.

Cena 300 Eur/h Cenas var mainīties atkarībā no norises vietas un laika.
Atsauksme pēc pasākuma
“Vienīgais ieteikums, ko darbinieki atsauksmēs minēja pēc pasākuma, ka
nākamreiz vajagot ieplānot vēl vairāk laika katra individuālajai konsultācijai. Vēl
labu laiku pēc šīs netradicionālās darba dienas kolēģi cits personiskāk, cits atklātāk,
dalījās iespaidos un veidos, kā veicināt savu pašattīstību un garīgo izaugsmi."
SIA "Jysk Linnen Furniture" personāla daļas vadītāja Ruta Pāvuliņa
Pieteikumiem
Auras fotogrāfe Ilze Svētiņa 26160722 ilze@aurafoto.lv
Sadarbojamies ar uzņēmumiem un privātpersonām dažādos pasākumos, kuru laikā to dalībnieki
dodas sevis izziņas ceļojumā ar auras fotogrāfiju. Esam atvērti sadarbībai un radošām idejām!
https://www.facebook.com/AuraChakraPhotography/
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