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Az új üveg 2017. december 1: B115 narancs/vörös ,Khemiel és Ariel Arkangyal 

http://www.asiact.org/downloads/Emails/B115/hungarian.html 

Megvásárolható/rendelhető a SZÍN-HELY-en! 

 

I. Változás az Aura-Soma® képzési rendszerében: 

Az Aura-Soma rendszerben 2018-tól bekövetkező változásokról a rövidesen elinduló új Aura-
Soma honlap ad majd bővebb felvilágosítást.  

A regisztrált tanárok és konzulensek, azaz akik az Akadémiátől érvényes működési 
engedéllyel, un. practising certificate-tel rendelkeznek, folyamatos kapcsolatban lesznek az 
ASIACT-tal és közvetlen információkat és támogatást kaphatnak majd a munkájukhoz.  

http://www.szin-hely.hu/
mailto:fiadkft@gmail.com
http://www.asiact.org/downloads/Emails/B115/hungarian.html
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2018-ban a SZÍN-HELYen,  a novemberi továbbképzés felhatalmazása alapján, már az új rendszer 

szerint folyik a konzulensi képzés mindhárom lépcsője, a kék, a sárga és a vörös kurzus.   

A konzulensi bizonyítványok megújítására az Akadémia által szervezett konzulensi megújító 
kurzusok szolgálnak jelenleg. Ezek köre a 2. félévtől várhatóan bővülni fog, erről az érintetteket 
közvetlenül is tájékoztatjuk majd, amiről az Akadémia webmailjei is információt adnak. (ezek 
általában magyarul is olvashatók). 

A konzulensi képzésre meghirdetett tanfolyamaink számát bővítjük, hogy minden érdeklődő 
megtalálja a számára megfelelő időpontot.  

A változásokról, beleértve a megújító kurzusok változásait, továbbá a jelentkezési feltételek 
módosulásáról (a jövőben  ugyanis legkésőbb egy héttel a tanfolyam megkezdése előtt le kell zárni 
majd a jelentkezéseket, a tanfolyami díj egy részének befizetésével, mivel csak így kaphatnak a 
hallgatók tananyagot és bizonyítványokat Angliából), március folyamán külön konzultációt 
tartunk, illetve egy külön körlevelet küldünk rövidesen.  

 

 

II. A SZÍN-HELYen az új képzési rend szerinti Aura-Soma® Alaptanfolyam  
legközelebb február 14-17.  között lesz.  

                     Figyelem: a korábban meghirdetett időpont változott! 

Erre a tanfolyamra még most is, egészen a kezdőnapig jelentkezhetsz, mivel még a régi rend 
szerint történik a bizonyítványok igénylése.  

Az Alaptanfolyam célja a konzulensi alapismeretek megszerzése, alapelvek tisztázása, a rendszer 
személyes tapasztalásokon alapuló megértése, és az alapok megteremtése a további lépésekhez.  

Az 1. szintet végzettek a tanfolyamot bármikor ismételhetik, de enélkül is résztvehetnek a 2. 
szinten. 

További információt e-mailben kérhetsz. 

 

http://www.szin-hely.hu/
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III. Információk 
 

1/ 2018. I. félévi tanfolyamaink a honlapunkon ill az ASIACT honlapon is láthatók, 

a Facebookon pedig folyamatosan ad infót a Szín-Hely FB oldal is,  a soron 

következő eseményekről. 

2/ Változó nyitvatartásunk miatt (is) 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 régi 25 ml-es üvegekből van még raktáron a következő néhány darab - 
S0,12,17,24,48,60,63,72,74,82,83,85,90, 97,98,101,102,108,109- egységára 5000Ft/db, min 5 db 
vásárlása esetén további kedvezmény 

A SZÍN-HELY, mint az Aura-Soma termékek bemutatóterme nyitva van hétfőn 15h-18h-ig. 

A többi napon vásárolni, a megrendelt árukat átvenni csak (e-mailben vagy telefonon történt) 
előzetes egyeztetéssel megbeszélt időpontokban lehetséges. 

Csomagküldés e-mailben történő megrendelés és egyeztetés esetén 

 

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

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