Aura Bayhan
Este economist (Facultatea de Comert) cu o experienta de 31 ani in activitatea
de import-export. Licentiata in Psihologie din 2012 si mediator autorizat in urma
cursurilor F.M.M.M. si a examenului acreditat de Consiliul de Mediere din
Romania.
Anii de inceput in cadrul reprezentantei Gentrans-Turcia ca "trader" deruland
contracte in domeniul metalurgic, chimie, au adus o experienta unica in ceea ce
a devenit comertul dupa 1989.
Fire activa si dinamica, tonica si joviala, cu o inteligenta practica demonstrata,
dublata de creativitate, a fost numita sa dezvolte un departament farmaceutic
(import si distributie) ca reprezentanta a firmei de medicamente Mustafa Nevzat
Dis Ticaret - Turcia. Formarea si conducerea unei echipe de 12 oameni a
necesitat competente in resurse umane, cunostiinte de piata, de export, de
import, legislatie in continua schimbare, abilitati in comunicare cu autoritatile
fiscale.
Anul 2000 a adus o schimbare in sensul in care a devenit director executiv la
firma propie Saba Trading and Consulting S.R.L., continuand proiecte, contracte,
licitatii in diverse domenii de activitate.
Este Mama fericita a unei fiice de 18 ani acum si desi Kahlil Gibran spune:
"Copii vostri nu sunt copii vostri....
Ei vin prin voi, dar nu de la voi.
Si desi ei sunt cu voi, ei nu va apartin",
este mandra pentru fiica ei, pentru realizarile ei academice si spirituale.
Si vorbind despre spiritualitate, cu modestie, Aura aminteste de sprijinul pe care
l-a acordat tuturor celor care i-au cerut ajutorul, de participarea la actiuni de
caritate alaturi de diverse Asociatii, de sponsorizarea lunara a unui copil din
Cresa Sf Elena/Sighetul Marmatiei pana la varsta liceului.
Poate de aceea, dar si din iubirea fata de oameni sau din intelegerea faptului ca
reusita este energia iubirii si a capacitatii de acceptare a vietii si in conditiile in
care societatea noastra are atata nevoie de intelegere si empatie, a simtit nevoia
de a urma cursurile Facultatii de Phihologie absolvite cu Licenta.
Concomitent a urmat un program de formare in metoda de Comunicare
Relationala ESPERE si a absolvit cursul post-universitar "Autismul si Sindromul
Down” acreditat de Ministerul Educatiei in urma caruia a lucrat pro bono ori de
cate ori a fost nevoie.
Profesia de mediator a venit in acest cadru potrivindu-se omului care este Aura.

Aura Bayhan a schimbat fara nici un fel de teama meserii care practic nu au avut
legatura una cu cealalta, a invatat tot ce se poate din toate activitatile pe care lea desfasurat (inclusiv cea de mama) si care in ani au format-o ca om, ca
specialist in a trai viata cu pasiune si incredere.

