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Kedves Olvasók! 

I. Mike Booth  a Being the Star, you are/Legyél a Csillag, aki vagy –

kurzust tanítja nálunk, 2019. május 17-20. között, a helyszíne  a 
Margitszigeti Nagyszálló Ybl terme.  

A tanfolyamot az Akadémia rendezi, ezért jelentkezés a tavalyihoz 
hasonlóan az aura-soma.com honlapon keresztül, vagy Heathernek küldött 
regisztrációs lapon lehetséges. 

Ez a tanfolyam a practitioner regisztráció megújítását jelenti minden Update-n résztvett, 
tehát jelenleg érvényes regisztrációval rendelkező konzulensnek, függetlenül attól, hogy 
már az aura-soma.com honlapon szerepel-e, tehát a regisztráció lejártát követően 
további egy év publikus konzulensi munkára ad élehetőséget.  

A részvétel feltétele: Aura-Soma 1. szint vagy bármely más Aura-Soma tanfolyam elvégzése, 

azaz, nem csupán a konzulensek számára, hanem az alapoktól mindenkinek nyitva áll. 

(Bármely más Aura-Soma tanfolyam lehet pl. a Lényeg-tanfolyam, a Kabbala 72 Angyala, vagy 

korábban az Akadémia bizonyítványát adó valamelyik tanfolyam). 
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II. A legközelebbi konzulensi tanfolyamok a SZÍN-HELYen:  
 
Az érvényes konzulensi képzési rendszer szerinti  kurzusok 4 naposak, egymásra épülnek 
és a 3 szint elvégzése után lehet konzulensként regisztrálni, ami  az aura-soma.com 
weblapon  nyilvános megjelenést biztosít, továbbá a tanfolyamokra is lehet jelentkezni a 
honlapon, illetve  a tananyagok és az ASIACT- bizonyítványok is  innen tölthetők le.  
 
A konzulensi képzés tanfolyami sorozata 2019. I. negyedévben a következők szerint 
végezhető el: 

 Január 15-18.    Aura-Soma Kék tanfolyam (1. szint)  

 Február 18-21.  Aura-Soma Sárga tanfolyam (2. szint) 

 Március 26-30. Aura-Soma Vörös tanfolyam (3. szint) 
 
Azoknak, akik az első két szintet már korábban befejezték, lesz még  egy Haladó tanfolyam, 
ezután szintén végezhető a konzulensi tevékenység a nagyközönség számára: 
 

Január 30-Február 2. Aura-Soma Vörös Tanfolyam (3. szint)  
 
A tanfolyamora ismétlőket is szeretettel várunk. 
Ha bármi kérdésed van, e-mailben keress meg, kérlek, jelezd részvételi szándékodat a 
tanfolyamok kezdete előtt legalább 10 nappal.) 

(a tanfolyami időpontok megtalálhatók: www.szin-hely.hu, és www.aura-soma.com (courses and 
events/ VIEW COURSES IN YOUR AREA, ill a Facebook események között is hirdetjük majd) 

2/ SZÍN-HELYMatiné –  
legközelebb január 19.10h-11,30h 

6-12 éves gyermekek számára egy rövid délelőtt, játékos kalandozás a színek 
világában, meglévő ismeretek felelevenítése és játékos ismerkedés az Aura-Soma 
színeivel. A részvétel díjtalan, de előzetes regisztráció szükséges e-mailben, amit 
legkésőbb 25-én ugyancsak e-mailben visszaigazolunk. 
A gyerekek egy kisérő szülőt hozhatnak magukkal 
 

Várunk szeretettel, bejelentkezés: tunde.basthy@gmail.com 
 

http://www.szin-hely.hu/
mailto:fiadkft@gmail.com
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III. Információk  
 

1/  Karácsonyi ajándékcsomagok a SZÍN-HELYen: 
Nagy csomag (benne: 100ml-es légfrissítő, tusfürdő, füstölő, 
Pegazus parfűm fiola) fogyasztói ára 22.000 Ft, (konzulensi ár: 
14.000Ft) 
Kis csomag (benne 20ml-es légfrissítő, füstölő, tusfürdő) fogy 
ára 14.000Ft (konzulensi kedvezménnyel 9000Ft) 
A többi termék természetesen szintén megvásárolható, dec 19-
22. között minden nap, időpont-egyeztetéssel 
 

2/ A SZÍN-HELY december 23-tól január 3-ig zárva van. 

Január 4-én délután  új „hagyományt” teremtve, a korábbi évek decemberi évbúcsúztató 

meditációs estje helyett, most az év kezdetét ünnepeljük, az adventi, karácsonyi, szilveszteri 

ünnepi időszak lezárásaként az új kezdetre hangolódva, meditációkkal, hangtálakkal, és 

beszélgetéssel, és természetesen a már ugyancsak „hagyományosnak” mondható kártyahúzással. 

Aki szívesen csatlakozna, írjon mailt a részletekért. 

3/ Kedvezményes ajánlatok 

Hetente a FB-on kedvezményes ajánlattal jelentkezünk, ami csak a meglevő készletünkre 

vonatkozik, tehát új rendelésre nem, és folyamatosan addig vehető igénybe, amíg az érintett 

termékek rendelkezésre állnak. Igénybe vehető  kedvezmények: 

 Pegazus 75 parfüm 39.300Ft helyett 30.000Ft. 

 B86 (fémkupakos) 50 ml-es egyensúly üveg, aminek kedvezményes fogyasztói ára  

11000Ft helyett 9500Ft (konzulensi kedvezménnyel 6500.- Ft) 

Magenta pomander (25ml) fogy ára 10.700.- helyett 9500Ft (konzulenseknek 6000Ft) 

Orion &Angelika légfrissítő (100ml) fogy. ára 11.750.- helyett 10.500Ft (konzulenseknek 6500Ft) 

http://www.szin-hely.hu/
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E-mailben várjuk a jelentkezéseteket. 

 Továbbra is azt kérjük, hogy a rendeléseket e-mailben küldjétek, a visszaigazolt rendelés átvehető 
–előre meghirdetett, vagy egyeztetett időpontokban, E-mail cím: tunde.basthy@gmail.com, vagy 
fiadkft@gmail.com. Csomagküldés átutalásra vagy utánvét lehetőséggel 
             

       

 

Békés karácsonyi ünnepeket és boldog új évet Mindenkinek.  

 

     Básthy Tünde 

      +36 20 9279960 

tunde.basthy@gmail.com    
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