
            www.szin-hely.hu 

SZIN-HELY: AURA-SOMA® tanfolyamok és konzultációk központja, Aura-Soma termék 
disztribútor 

 

www.szin-hely.hu Telefon:+36 70 6187 024 e-mail: fiadkft@gmail.com 
 

1132-Budapest, Visegrádi utca 15. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZÍN-HELY Hírek 
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I.  

Következő tanfolyamunk: 

1/Az új képzési rend szerint Aura-Soma® 2.szintű tanfolyam 

 április 23-26.  között.          

A Középhaladó tanfolyamra, 1 hónappal az Alaptanfolyam elvégzése 
után bármikor lehet jelentkezni, célja többek között a konzulensi 
alapismeretek elmélyítése, részletes információk a színek jelentéséről, a konzultáció menetéről, a 
kvintesszenciákról és a numerológiai összefüggésekről, további személyes tapasztalások szerzése.  
 
A 2. szintet végzettek a tanfolyamot bármikor ismételhetik, de enélkül is részt vehetnek majd a 3. 
szinten. 
 
Jelentkezési határidő: április 16. (ekkor esedékes az előleg 25000 Ft, átutalással a számlánkra) 
A jelentkezést a www.aura-soma.com  oldalon is meg kell erősíteni, az oldalra való belépés a 
hallgatói regisztrációs számmal, vagy e-mail címmel lehet, jelszót küldenek e-mailben, ha 
szükséges. Szükség esetén ebben szívesen segítek. 
 
További információt e-mailben kérhetsz. (valamint ld. a márciusi különszámunkat ) 

http://www.szin-hely.hu/
mailto:fiadkft@gmail.com
http://www.aura-soma.com/
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Későbbi jelentkezést és befizetést csak akkor tudunk elfogadni, ha a minimális létszám már 
össszejött. 

 

2/ Májusi tanfolyamainkról a honlapon tájékozódhatsz, de egy kis emlékeztető: 

  Május 7-10. (h-cs) Aura-Soma Alaptanfolyam (L1)  a jelentkezést április 30-ig kérjük. 

  Május 17-19. (cs-szo) Kabbala 72 Angyala és az Aura-Soma II.rész jelentkezés május 9-ig 

  Május 25-27. (pé du-vas) PPS/Személyes előadói készségek jelentkezés május 17. 

Őszi tanfolyamainkat májusban hírdetjük meg. 

Információk: 
 

1/ A korábbi és új érdeklődők számára a konzulenssé válás lehetőségeiről tervezett megbeszélés: 
 időpontja április 27. péntek 11h vagy 15,30h,  
írj e-mailt, ha jönnél, illetve melyik időpont lenne számodra megfelelő. 

A korábban az L3 kurzust végzett  regisztrált konzulensek számára az Akadémia azt ajánlja, hogy 
vegyenek részt az Akadémia által 2018 folyamán szervezett valamelyik Beyond Colour Update 
kurzuson, (amelyek helyszínéről, költségeiről a központi honlapon tájékozódhattok) 

https://www.aura-soma.com 

 

2/ Májusban  tervezünk egy hangtál estet is, várhatóan szerdai napon, 
május 16-án vagy 30-án, ha érdekel, írj e-mailt az időpont egyeztetésére. 
A program 18h-19,30h közötti. 
 

 

 

http://www.szin-hely.hu/
mailto:fiadkft@gmail.com
https://www.aura-soma.com/
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3/ Változó nyitvatartásunk miatt, továbbra is azt kérjük, hogy a rendeléseket  e-mailben 

küldjétek, a visszaigazolt rendelés   átvehető - előre egyeztetett időpontokban.  

E-mail cím: tunde.basthy@gmail.com, vagy 

fiadkft@gmail.com 

 

Van még néhány darab régi kupakos, kedvezményes áron vásárolható üvegünk, ha érdekel, írj 
mailt 

A kis medál üvegek közül készletünkből az alábbiakat tudjuk kedvezménnyel adni: 
19,24,60,61,63,64,69,70,71,72,74,76,79,82,90,95,97,102,106,107,113,114, ezek kedvezményes 
fogyasztói ára 7200 Ft, illetve hallgatói ára 5400 Ft. 

A régi 25 ml-es üvegekből van még raktáron a következő néhány darab - 
S12,17,24,48,60,63,74,82,85,90, 97,98,101,102,108,109- egységára 5000Ft/db, min 5 db vásárlása 
esetén további kedvezmény 

 

 

 

 

Básthy Tünde 
T&CCC  ID: 17740 
+36 20 9279960 

 tunde.basthy@gmail.com 
www.asiact.org 

 

http://www.szin-hely.hu/
mailto:fiadkft@gmail.com
mailto:tunde.basthy@gmail.com
mailto:fiadkft@gmail.com
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