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                                  SZÍN-HELY Hírek 

                             2018/1. 
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Minden kedves Olvasónknak ezúton is boldog évet kívánunk! 

 

 

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! 

 

http://www.szin-hely.hu/
mailto:fiadkft@gmail.com
http://www.asiact.org/downloads/Emails/B115/hungarian.html
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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. Azok a regisztrált tanárok és konzulensek, akik 
résztvettek a  novemberi, illetve jelentkeztek a februárra meghirdetett továbbképzésre, közvetlen 
támogatást kaptak, kapnak majd munkájukhoz. Mostantól csak ezek a tanárok taníthatják az 
ASIACT által jegyzett azon tanfolyamokat, amelyekre a regisztrációs bizonyítványuk 
felhatalmazást ad. 

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.   

 

 

II. A SZÍN-HELYen az új képzési rend szerinti Aura-Soma® Alaptanfolyam  
február 12-15. ,valamint február 23-26. között lesz. 

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/
mailto:fiadkft@gmail.com
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III. Információk 
 

1/ 2018. I. félévi tanfolyamok, találkozók a SZÍN-HELYen 

 Február 12-15. (h-cs) Aura-Soma Alaptanfolyam (L1) 
 Február 23-26. (p-h) Aura-Soma Alaptanfolyam (L1) 
 Március 10. (szo) Bevezetés az Aura-Soma® rendszerbe 
 Március 16-19. p-h) Aura-Soma Középhaladó tanfolyam (L2) 
 Március 21. (sz 16h-) Maya kalendárium és az Aura-Soma® összejövetel 
 Március 27-30.(k-p) Aura-Soma Középhaladó tanfolyam (L2) 
 Április 12-15. (cs-v) Kabbala 72 Angyala és az Aura-Soma I.rész 
 Április 23-26. (h-cs) Aura-Soma Haladó tanfolyam (L3) 
 Május 7-10. (h-cs) Aura-Soma Haladó tanfolyam (L3) 
 Május 17-19. (cs-szo) Kabbala 72 Angyala és az Aura-Soma II.rész 
 Május 25-27. (pé du-vas) PPS/Személyes előadói készségek 
 Június 1-3. (p-v) Kabbala 72 Angyala és az Aura-Soma III.rész 
 Június 9. (szo) Nyílt nap a SZÍN-HELYen 

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 SZÍN-HELY, mint az Aura-Soma termékek bemutatóterme nyitva van hétfőn 15h-18h-ig, 
amikor előzetes megbeszélés nélkül jöhetsz hozzánk 

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. 

http://www.szin-hely.hu/
mailto:fiadkft@gmail.com
mailto:tunde.basthy@gmail.com
mailto:fiadkft@gmail.com
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3/ Hírek Erik Pelham-től:  

A Goddess Elixir sorozat utolsó, 7. darabja is megjelent 2017-ben, a világos akvamarin színhez 

kapcsolódó Vimea, a női szépség és erő forrása,  így a készlet teljes, 100ml-es spray formájában 

rendelhetők jelenleg. (Terveik szerint egy dobozban jelenik majd meg a készlet 50ml-es 

változatban is 2018 folyamán) 
 

A legújabb, 4. Tengeri Esszencia készlet 5. esszenciája, egy újabb tengeri emlőshöz kapcsolódik: a 

Pacific Walrus/ Csendes Óceáni rozmár esszencia, amely segít a környezetünkkel való 

kapcsolatunk harmónizálásában, a változó körülményekhez való alkalmazkodásban. 

 

 
 
Básthy Tünde 
T&CCC  ID: 17740 
+36 20 9279960 
 tunde.basthy@gmail.com 
www.asiact.org 

 

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