Александр
Невмержитский
[aurafoto.ee@gmail.com]
Репертуар Александра: пение индийских мантр на санскрите и своих
алхимических композиций в диапазоне 3х октав в стиле еклектики New Age
Ambient медитативно-философская импровизация на акустической и
электро-гитаре в субботу вечером

проект от Aurafoto OÜ
. Проводим лекции и
семинары на темы:
- проявление ауры и
энергетических центров в
материальной и духовной
жизни при дисбалансе и
гармоничной радуге в ауре,
- подбор драгоценных камней,
металлов и символов в
ювелирном искусстве, в
зависимости от ваших
индивидуальных цветов ауры и целеустремлений,
- гармония духовного и материального,
- гармонизация совместимости между партнерами,
- как чрез баланс ауры оптимизировать организацию своего материального
мира.

http://www.aurafoto.ee

/info@aurafoto.ee

Teie aura pildistamine
Interaktiivne vaatlus ja arvutidiagnostika

Uus 7 (Kalliskivimaja), Tallinn
E-R 11-19 L 12-18
Telefon: (+372) 6 417 547 (+372) 58041889
info@aurafoto.ee

Александр
Невмержитский
[aurafoto.ee@gmail.com]
Mis on aura ja tshakrad?
Aura (vanakreeka keeles aura, ladina k. Aura - puhang, tuuleiil,
hõngus) - see on inimese hinge ja vaimu avaldumine. Müstilises
kirjanduses kirjeldatakse, et aura on särav ovaalne kujund, mis on
nähtav vaid ülitundliku tajumuse korral ja mis ümbritseb kogu
inimese keha. Igal aura kihil on oma värvus ja tähendus, mis vastab
teatud funktsioonidele. Aura värvid on erinevad. On olemas nii
ühevärvilised kui ka mitmevärvilised aurad. Aura värv võib aja
jooksul muutuda sõltuvalt inimese mõttemaailmast ja
emotsionaalsest tegevusest. Värv kõneleb alati tegelikust
sisemisest elust. Aurat ei saa ühegi nipiga võltsida.
20 sajandi saabumisega õpiti aurat pildistama ja registreerima.
Tesla ja Kirlian, Zolotov ja Korotkov on suured teadlased, kes
igaüks omamoodi lähenes aura visualiseerimise küsimusele.
Aura allikaks on tshakrad. Tshakrad on peenenergeetilised
närvikeskused, mis koguvad ja määravad füüsilise, mõistusliku,
emotsionaalse ja vaimse energia. Eksisteerib seitse peamist
tshakrat ning nelikümmend kaks teisejärgulist. Sõna "tshakra"
pärineb sanskriti keelest (cakra) ja tähendab "ratast" või "ketast",
peegeldades ideed, et igaüks neist pöörleb oma erilise
sagedusega.
Idamaades võrreldakse tshakrat lootoslillega. Arvatakse, et vaimselt
arenenud inimestel lootose õielehed tasapisi avanevad ning
energeetilised kettad hakkavad pöörlema.
Peamised keskused paiknevad piki energeetilist keskkanalit shushumnat - mis läbib selgroogu. Igal tshakral on oma nimetus
(ülevalt alla): Sahasrara (violetne-indigosinine), Ajna (sinine),
Visuddha (helesinine), Anahata (roheline), Manipura (kollane),
Svadisthana (oranzh), Muladhara (punane).
Need värvid vastavad seitsmele vikerkaarevärvile ja seitsmele
noodile muusikas, seetõttu on inimese aura tihtipeale värviline.
Värvide kvaliteet sõltub samuti peenkeha arengust ning energiakeskuste avatusest.
Kuid õige värviasetusega aurat, mis räägib harmooniliselt tasakaalus olevatest annetest,
võimetest ja nende teadvustamisest, esineb kahjuks väga harva!
Enamike inimeste aurades asetuvad värvid kaootiliselt ning ühevärviliselt. Ja nii palju kui on
kõrvalekaldeid harmoonilisest vikerkaarest on ka inimlikke probleeme.
Me pakume teile võimalust teha aurafoto aadressil: Tallinn, Uus tn.7; ning interaktiivset aura- ja
tshakradiagnostikat aadressil: Tallinn, Uus tn.7.
ÜLEVAADE KALLISKIVIMAJA VÄÄRISKIVIDEST
Meil on hea meel kehastada võluvaid müstilisi ideid hinnalises kuldses reaalsuses, mille
väärtus iga aastaga vaid kasvab, muutudes surematuks perekonna varanduseks.
Aurade värvikombinatsioonid ning harmoniseerivad vääriskivid.
Kuidas aurafotot tehakse
Aurafoto soovija istub toolile ja asetab mõlemad käed spetsiaalsele alusele.Assistent teeb aurast
foto ja sellele järgneb foto analüüs.

