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SZÍN-HELY Hírek 
2018/5. 

 
I. 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 egy 
Alaptanfolyamot 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, de ha bármi kérdésed van, írj nekem nyugodtan. 

 

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 11-14.  között.          

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

Jelentkezési határidő és korai befizetési kedvezmény: június 2. (ekkor esedékes az előleg 25000 
Ft, illetve a kedvezményes teljes összeg, 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. 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 

Információk: 

 

1/ Nyilt Nap a SZÍN-HELYen: június 9. szombat 10h-12h és 14h-16h,  

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

Mindkét időpontban tájékoztató az Aura-Soma rendszeréről, beszélgetés arról, hogy miben 

segíthet nekünk ez a rendszer és mik a főbb hatások, valamint a képzési rendszerről, 

lehetőségekről. 

http://www.aura-soma.com/
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2/ Májusban tervezünk egy hangtál estet is, várhatóan szerdai napon, 
május 30-án, ha érdekel, írj e-mailt. A program 18h-19,30h közötti. 
 

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, illetve kis 
medálüvegünk, ha érdekel, írj mailt 

Változik a fénytoll termékek értékesítési rendszere és árai is, erről a következő számunkban 
adunk részletesebb információt. A nálunk készleten lévő fénytoll betétek most 10% 
kedvezménnyel vásárolhatók, most van: 1, 2, 4, 5, 7. 10, 12, 13, 15, 16, 21, 29, 31, 36, 39, 42, 46, 47, 
48, 49, 50, 52, 53, 59, 60, 64, 66, 70, 75, 76, 77, 79, 81, 82, 85, 88, 90, 91, 92, 93, 95, 97, 98, 104, 108, 112, 
113, 114, 

 

4/GDPR 

Már biztosan hallottatok az új Általános Adatvédelmi Rendeletről (GDPR), amely 2018. 

május 25-én lép hatályba. Szeretnénk mindenkit biztosítani arról, hogy az adatvédelem 

rendkívül fontos számunkra (akár a FI-AD Kft-ról, akár a SZÍN-HELY-ről legyen is 

szó, személyes adataitok nálunk biztonságban vannak, azokat nem adjuk ki harmadik 

félnek. Jobb és személyre szabottabb kommunikáció céljából kezeljük csupán az adatokat. 

 

Adatkezelési tájékoztatónkban elolvashatjátok, hogy milyen személyes adatokat gyűjtünk, 

azokat hogyan használjuk fel, és hogyan tudjátok érvényesíteni adatvédelmi jogaitokat. 

Bármikor kérhetitek adataitok helyesbítését vagy törlését.  

 

 

mailto:tunde.basthy@gmail.com
mailto:fiadkft@gmail.com
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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!! 

 

Melléklet 

 

 

Básthy Tünde 

T&CCC  ID: 17740 
+36 20 9279960 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.asiact.org/
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Felhatalmazás 
*NÉV: 

LEVELEZÉSI CÍM: 

*E-MAIL CÍM: 

TELEFONSZÁM: 

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

Tanácsadó Kft. / SZÍN-HELY 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 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. Az adatkezeléssel kapcsolatos eljárásokat a FI-AD Kft. Adatkezelési és Adatvédelmi 
Szabályzata tartalmazza, amely szabadon megtekinthető. 

mailto:fiadkft@gmail.com

