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SZÍN-HELY Hírek 
2018/6. 

 
I. Ismét felhívom a figyelmeteket, hogy 

                  Mike Booth Budapesten tart Beyond Colour kurzust  

                                      2018. szeptember 1-3. között. 

Minden korábban már L3 szintet végzett Aura-Soma konzulens számára ezen a 
részvétel automatikusan a konzulensi regisztráció egy évvel való meghosszabbítását 
jelenti. A tanfolyam mindenkinek ajánlott, aki az Aura-Soma iránt érdeklődik, azzal 
bármilyen szinten már foglalkozik, illetve kiváncsi a folyamtos megújulás 
eredményeként kialakuló rendszer működésére és működtetésére.  

A helyszín a Danubius Margitsziget Szálloda lesz, a kurzus díja július 20-ig befizetve 
433,13 font (+VAT, ahol kell), ezt követően 495 font, és aug. 13-ig lehet jelentkezni! 

A díjban benne van a délelőtti és délutáni kávé/tea, illetve az ebéd is, továbbá a 
bizonyítvány és online hozzáférés az akadémiai anyagokhoz (végzettség szerint, 
rövidesen magyarul is minden meglesz), és a regisztráció a fentiek szerint. 

Jelentkezéseddel kérjük, küldj email-t heather@aura-soma-academy.com címre. 

A részvétel feltétele legalább az 1. szint elvégzése, ezért júniusban tartunk még 
Alaptanfolyamokat a Szín-Helyen azoknak, akik Mike kurzusán szeretnének ott lenni, 
de eddig még nem végezték ezt el. További részleteket az Akadémia által küldött 
webmail tartalmaz, magyarul is, ezt mellékelem most, hátha valaki még nem 
olvasta,de ha bármi kérdésed van, írj nekem nyugodtan. 

http://www.szin-hely.hu/
mailto:fiadkft@gmail.com
mailto:heather@aura-soma-academy.com
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II. Következő tanfolyamunk: 

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

    június 12-15.  között, illetve június 27-30. között. 

Az 1. szintet végzettek a tanfolyamot bármikor ismételhetik, de enélkül is részt vehetnek majd a 2. 
szinten. 

Jelentkezési határidő e-mailben a júni 12-i tanfolyamra: június 8. 
 

Jelentkezési határidő és korai befizetési kedvezmény a június 27-i tanfolyamra: június 20. 
(ekkor esedékes az előleg 25000 Ft, illetve a kedvezményes teljes összeg, átutalással a számlánkra) 
 
A jelentkezés megerősítése a www.aura-soma.com  oldalon keresztül is, az oldalra való belépés e-
mail címmel lehet, a válasz e-mailben ad lehetőséget jelszóval való belépésre, és regisztrálásra. 
Igény esetén ebben is szívesen segítek. 
 
További információt e-mailben kérhetsz. (valamint ld. a márciusi különszámunkat ) 
Későbbi jelentkezést és befizetést csak akkor tudunk elfogadni, ha a minimális létszám már 
összejött. 
 

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

 Október 1-4.(h-cs) Aura-Soma 3. szintű tanfolyam  

 Október 24-27. (sze-szo) Aura-Soma  2. szintű tanfolyam 

 
 

 

 

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

1/ Első alkalommal nemzetközi tanfolyam a SZÍN-

HELYen 

Örömmel osztom meg Veletek, hogy a Kabbala 72 Angyala 3. rész a 

múlt hét végén valódi nemzetközi lett, magyar, orosz, görög 

részvétellel, magyar-angol párhuzamos tanítási nyelven és remek 

orosz tolmácsolással,a résztvevők mindnyájan nagy örömmel vettek 

részt és a közösen eltöltött idő mindannyiunknak maradandó élményt 

jelentett. 

2/ Nyilt Nap a SZÍN-HELYen: június 9. szombaton 14h-16h között. 

A részvétel díjtalan, de előzetes regisztrációt kérünk e-mailben péntekig. 

A téma: tájékoztató az Aura-Soma rendszeréről, beszélgetés arról, hogy miben segíthet nekünk 

ez a rendszer és mik a főbb hatások, valamint a képzési rendszerről, lehetőségekről. 

3/ Nyári szünet következik, így állandó nyitvatartásunk nem lesz, ezért továbbra 

is azt kérjük, hogy a rendeléseket e-mailben küldjétek, a visszaigazolt rendelés 

átvehető –előre meghirdetett, vagy egyeztetett időpontokban, erre legalább egy-

két alkalom minden hónapban lesz.  

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

4/ Árváltozás 
Ahogyan ezt korábban jeleztük, Angliában 2018.június 1-től változások vannak a termékek 
árazásában. A megújult Aura-Soma központi gndolatának megfelelően kedvezményes árú 
vásárlásra az Aura-Soma közösség legfontosabb aktív szereplői, a regisztrált konzulensek („az 
Aura-Soma nagykövetei”) lesznek jogosultak, a korábbi, más kedvezmények megszünnek. 

Ennek megfelelően  

2018.július 1.- től változnak a SZÍN-HELY árai is: 

http://www.szin-hely.hu/
mailto:fiadkft@gmail.com
mailto:tunde.basthy@gmail.com
mailto:fiadkft@gmail.com
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Az Aura-Soma termékeknél két ár lesz érvényes:  

 Fogyasztói ár (ezek mértéke a jelenleg érvényes árakhoz képest nem változik) és a 

 Kedvezményes ár, amely az Akadémia regisztrált konzulensei és tanárai számára lesz 
elérhető. Ezek az árak a jelenlegi konzulensi árnál alacsonyabbak, míg a tanári árnál némileg 
magasabbak. 

A kedvezményes áron azok vásárolhatnak, akik regisztrált konzulensek/tanárok és megtalálhatók 
a www.aura-soma.com  weboldalon. Azok is kedvezményes áron vásárolhatnak, akik 2018. 
szeptember 30.ig jelentkeztek/befizettek egy Beyond Colour kurzusra. 

Változik a fénytoll termékek értékesítési rendszere és árai is.   

Az Aura-Soma Products a fénytoll –termékek értékesítését teljes egészében átadta az ASIACT 
hivatalos fénytoll tanfolyamokat is szervező és tartó két tanárnak. Az árak megemelkedtek és csak 
rendelésre tudunk behozni termékeket, egy fénytoll betét fogyasztói ára pl 5 000 Ft helyett 8 500, a 
regiztrált konzulensi ára 3 350 Ft helyett 7 650 Ft lesz.  

Amig a mi készletünk tart, a fénytoll betétek még a régi áron vásárolhatók, most van: 1, 2, 4, 5, 
7. 10, 12, 13, 15, 16, 21, 29, 31, 36, 42, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 59, 60, 64, 66, 70,76, 77, 79, 81, 82, 85, 
88, 90, 91, 92, 93, 95, 97, 98, 104, 108, 112, 113, 114. 

 

Van még néhány darab 50ml-es régi kupakos, illetve 25ml-es üvegünk, illetve kis medálüvegünk, 
amel  

A nem Aura –Soma Products termékek esetében csak fogyasztói ár lesz érvényes. 

 

A megváltozott árakról telefonon, emailben érdeklődhetsz, illetve a SZÍN-HELY-en 
megtekintheted, de a legalapvetőbb termékek új árait itt is bemutatjuk: 

 

http://www.szin-hely.hu/
mailto:fiadkft@gmail.com
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ÉRVÉNYES:2018.07.01-től!
 Fogyasztói 

ár 
 Kedvezményes ár 

(Regisztrált konzulensek 

és tanárok)

Megnevezés
Bruttó ár (ÁFÁ-

val) Bruttó ár (ÁFÁ-val)

50 ml Egyensúly üveg 13 400              8 300                            

25ml zsebmentő 7 700                4 800                            

25 ml 

Pomander/Kvintesszencia
10 700              6 650                            

POMANDER/Kvintesszencia/

Arkangyal légfrissítő 100ml
11 750              7 300                            

POMANDER/ Kvintesszencia 

légfrissítő 20ML
4 650                2 900                            

Arkangyalolaj esszencia 11 400              7 100                            

Színesszencia 30 ml 7 650                4 800                            

Füstölők 2 850                1 750                            

Virág tusfürdő 250 ml 7 000                4 400                            

ALAPVETŐ A-S PRODUCTS TERMÉKEK

http://www.szin-hely.hu/
mailto:fiadkft@gmail.com
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4/GDPR 

 

A korábbi Hírlevélben már írtunk az új Általános Adatvédelmi Rendeletről (GDPR) 

és mellékeltük a a kitöltendő  felhatalmazó nyilatkozatot is. 

Köszönjük mindazoknak, akik megküldték az aláírt nyilatkozatot, és kérünk mindenkit, aki még 
ezt nem tette meg, hogy az aláírt felhatalmazást juttassák el hozzánk, mert ennek hiányában az 
elérhetőségeiteket törölnünk kell és a jövőben nem küldhetünk információkat és Hírlevelet. 

Annak érdekében, hogy adataitok biztonságát, és az információáramlás zökkenőmentességét 
továbbra is garantálni tudjuk, kérlek, hogy a mellékelt nyilatkozatot aláírva szkennelve, vagy 
postán, ill. személyesen juttassátok el számunkra. 

Előre is köszönöm!! 

Mellékletek 

 

Básthy Tünde 
T&C  ID: 17740 

+36 20 9279960 

 tunde.basthy@gmail.com 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

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

Feliratkozás hírlevélre és hozzájárulás adatkezeléshez 

*NÉV: 

LEVELEZÉSI CÍM: 

*E-MAIL CÍM: 

TELEFONSZÁM: 

Ezúton egyértelmű beleegyezésemet adom, hogy a fenti cím(ek) re a FI-AD Oktatási és 

Tanácsadó Kft. számomra  

 Hírlevelet küldjön     Igen  Nem 

 Informáljon  új képzési eseményekről   Igen  Nem 

 

A megfelelő választ kérjük egyértelműen, aláhúzással megjelölni! 

a* jelzett sorokat mindenképpen kérjük megadni! 

ALÁÍRÁS 

DÁTUM 

A Felhatalmazást kérjük a lehető leghamarabb visszaküldeni a beszkennelt, aláírt változatot e 

mail-ben a fiadkft@gmail.com email címre, 

vagy postán az aláírt eredeti példányt  a  

FI-AD Kft. 

1132. Budapest Visegrádi utca 15. 1.em. 3/a címre  

Felhatalmazását bármikor, indoklás nélkül a fenti címekre küldött levélben módosíthatja, vagy 

törölheti, kezelt adatairól tájékoztatást kérhet. Az adatkezeléssel kapcsolatos eljárásokat a FI-AD 

Kft. Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzata tartalmazza, amely szabadon megtekinthető. 

 

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

