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SZÍN-HELY Hírek 
Különkiadás 

2018.március 24. 

 
Változás az Aura-Soma® rendszerében, változások a SZÍN-HELY-en! 

A korábbi Hírlevelekben már hírt adtunk az Aura-Soma rendszerének 2018-ban bekövetkező 

változásairól. A változásokat elérhetitek az új  központi Aura-Soma honlapon  a következő címen: 

https://www.aura-soma.com 

Természetesen minden új információt folyamatosan megosztunk majd az aktuális Hírlevelekben 
is. 

Ahogyan az előző Hírlevelekben már tájékoztattunk Benneteket, és ahogyan az új központi 
honlapon is olvashatjátok a kiemelt cél, hogy az Aura-Soma rendszer (konzultációk, termékek) 
minél szélesebb körben eljusson azokhoz, akik a színek segítségével szeretnék magukat jobban 
megismerni, arra törekednek, hogy boldogabbak, kiegyensúlyozottabbak legyenek.   Ebben a 
folyamatban a legtöbbet a konzulensektől lehet várni, akik az Aura –Soma igazi nagykövetei.  

http://www.szin-hely.hu/
mailto:fiadkft@gmail.com
https://www.aura-soma.com/
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A mostani különkiadás célja az, hogy a jelenlegi tudásunk szerint részletesebb tájékoztatást adjon 
arról, hogy az Aura-Soma rendszerében bekövetkezett módosítások milyen változásokat 
jelentenek a SZÍN-HELY mindennapos gyakorlatában. 

Tartalmi változások: 

1. Változó tananyagok 

Mivel a SZÍN-HELYEN az új rendszer szerint már akkreditált (regisztrált) tanár működik, 2018 
januárja óta a meghirdetett képzések az új tananyag szerint történnek. Ameddig a tananyag a 
tanfolyamhoz csak angolul érhető el, a SZÍN-HELY hallgatóinak a magyar nyelvű korábbi 
tananyagokat az új tananyag szerinti magyar nyelvű kiegészítéssel biztosítjuk. 

Az új tartalmú képzés mindhárom szintre, azaz az  

 Aura-Soma 1. szint- Kék Kurzus 

 2. szint – Sárga Kurzus 

 3. szint – Vörös Kurzus -  érvényes. 

A bizonyítványt adó, de konzulensi akkreditációt nem biztosító AURA-SOMA tanfolyamok (A 
Kabbalah 72 angyala és az Aura-Soma, valamint a PPS-Személyes Előadói Készségek) tananyagai 
jelenleg nem módosultak, ezek a tanfolyamok változatlan tartalommal érhetők el a SZÍN-HELY-
en. 

2. Változó működési  feltételek 

Ahogy már jeleztük, a jövőben csak azok a konzulensek (tanárok) jogosultak konzultációt tartani, 
akik mindhárom szintű kurzust sikeresen elvégezték és az Akadémiától érvényes működési 
engedéllyel (akkreditációval) rendelkeznek. A korábban az L3 kurzust végzett  regisztrált 
konzulensek számára az Akadémia azt ajánlja, hogy vegyenek részt az Akadémia által 2018 
folyamán szervezett valamelyik Beyond Colour Update kurzuson, (amelyek helyszínéről, 
költségeiről a központi honlapon tájékozódhattok)- 

A korábbi konzulenseknek, vagy azok számára, akik újonnan szeretnének konzulensi 
akkreditációt szerezni,  április végén  egy külön tájékoztató összejövetel lesz a SZÍN-HELY-en, az új 
követelményeknek megfelelő további lehetőségekről. Kérem, hogy akit ez érdekel, e-mail-ben 
jelezze, az időpontot később egyeztetjük, és igény szerint több alkalom is lesz. 

http://www.szin-hely.hu/
mailto:fiadkft@gmail.com
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Változások a tanfolyami jelentkezéseknél 

Amint azt láthattátok, a megújulás nem csupán az új dizájnt és akkreditációt jelenti, hanem ez 
évtől módosulnak a tanfolyami jelentkezések feltételei is. Annak érdekében, hogy az AURA-
SOMA rendszeréről csak hiteles és ellenőrizhető információk legyenek elérhetőek és azokat 
minden esetben regisztrált konzulensek közvetíthessék csak, minden tanfolyami résztvevő az 
AURA-SOMA központi honlapján rögzítésre kerül. 

Ebből az következik, hogy a meghirdetett tanfolyamokra jelentkezőknek – természetesen továbbra 
is a tanfolyamot tartó tanárral való egyeztetést követően -  központilag is regisztrálniuk kell. 

Ha tehát valamelyik meghirdetett tanfolyamra akar valaki jelentkezni és a tanárral egyezetett 
(előregisztráció), ezt követően a https://www.aura-soma.com honlapon  a tanár neve alatt 
megjelenő tanfolyamra  a regisztrációs száma (és jelszava) és/vagy email címének megadásával  a 
megfelelő tanfolyamra való klikkeléssel teszi teljessé a regisztrációt. (Jelenleg Magyarországon az 
egyetlen akkreditált tanár én vagyok, tehát a honlapon a „Find practitioner” mezőben az én 
nevemet beírva lehet eljutni a meghirdetett kurzusokhoz). Fontos, hogy a megadott email cím a 
személyes email-etek legyen, mert erre a címre küldik a hírleveleket, és minden kommunikáció is 
itt folyik. (például új jelentkezők esetén az új jelszó küldése stb.) A tananyagok, bizonyítványok, 
információk letöltése is a honlap zárt –saját jelszóval elérhető – felületéről lesz elérhető a 
későbbiekben, ennek részleteiről is adunk majd tájékoztatást.   

Fontos változás, hogy a regisztráció határideje (jelentkezési határidő) a tanfolyam kezdő napját 
megelőző 8. nap. (ha tehát például a tanfolyam kezdő időpontja 20.-a, akkor a jelentkezési 
határidő 12-én lejár.) 

A tanfolyamok tervezett idejéről a SZÍN.Hely honlapon (www.szinhely.hu) tájékozódhattok, A 
soron következő tanfolyamok megjelennek a https://www.aura-soma.com honlapon is, ahol majd 
regisztrálni kell. Természetesen a tanfolyamokat meghirdetjük a SZÍN-HELY Hírekben is, de 
szívesen adunk tájékoztatást telefonon (+36 706187 024) vagy email-ben (fiadkft@gmail.com ). 

Arra is lehetőség van, hogy ha legalább három fő a meghirdetettől eltérő időpontban szeretne 
tanfolyamon részt venni, akkor, megállapodás esetén, ha lehetséges, abban az időpontban 
induljon tanfolyam. (Ehhez az szükséges, hogy az időpontot legalább egy hónappal előtte 
jelezzétek nekem.) 

 

http://www.szin-hely.hu/
mailto:fiadkft@gmail.com
https://www.aura-soma.com/
http://www.szinhely.hu/
https://www.aura-soma.com/
mailto:fiadkft@gmail.com
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Tanfolyami részvételi árak, fizetési feltételek 

A megújult képzési renddel összhangban, a központi ajánlásokhoz igazodóan  

2018. április 16-tól módosulnak a SZIN-HELY tanfolyami árak és fizetési feltételek is. 

Az Aura-Soma Academy regisztrációját és bizonyítványát adó tanfolyamok esetén 

  
Tanfolyami díj tanfolyami anyagokkal 

és regisztrációs díjjal együtt 

  Bruttó ár, forintban 

Aura-Soma Alaptanfolyam (1. szint)                                   85 000     

Középhaladó Tanfolyam (2. szint) .                                  85 000     

Haladó Tanfolyam (3. szint)                                  95 000     

A tanfolyami részvétel feltétele, hogy a jelentkezők legkésőbb a tanfolyam kezdetét megelőző 8. 
napon, a 25 000 forint előleget befizessék.  

Kedvezmények: 
Korai befizetési kedvezmény: 

Ha a teljes tanfolyami díjat az előlegfizetési határidőig a jelentkező befizeti, akkor a tanfolyami díj: 

 
Tanfolyami díj tanfolyami 

anyagokkal és 
regisztrációs díjjal együtt 

Kedvezményes ár 
korai befizetés esetén 

  Bruttó ár, forintban Bruttó ár, forintban 

Aura-Soma Alaptanfolyam (1. szint)  85 000                   76 500     

Középhaladó Tanfolyam (2. szint) . 85 00 0                   76 500     

Haladó Tanfolyam (3. szint) 95 000                   85 500     

 

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

a) A SZÍN-HELY-en végzett hallgatók számára 

Azok a hallgatók, akik 2014.december 31-e után végezetek L1, L2 vagy L3  kurzust a 25 000 
forintos  előleg megfizetésével  kapnak lehetőséget a tanfolyamon való teljes jogú részvételre. 
Azok a hallgatók, akik 2014. december 31-e előtt végeztek, 40 000 forintos tanfolyami díj 
megfizetése mellet vehetnek rész a kurzuson (a díjból 25 000 forint az előleg) 

b)  Nem a SZÍN-HELYen végzett hallgatók számára 

Azok a hallgatók, akik 2014.december 31-e után végezetek L1, L2 vagy L3  kurzust , 40 000 
forintos tanfolyami díj megfizetése mellet vehetnek rész a kurzuson (a díjból 25 000 forint az 
előleg) 
 Azok a hallgatók, akik 2014. december 31-e előtt végeztek, 60 000 forintos tanfolyami díj 
megfizetése mellet vehetnek rész a kurzuson (a díjból 25 000 forint az előleg) 

 

 

 

 

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

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