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I. Változás az Aura-Soma® rendszerében: 

Egy nagy lépés: Elindult az új angol Aura-Soma központi honlap a következő címen: 

https://www.aura-soma.com/content/index 

Ma még párhuzamosan elérhető az  Akadémia eddigi Asiact.org weblapja is, egy átmeneti ideig, 
amíg az összes érvényes információt beépítik az újba, az Aura-Soma Products régi különálló aura-
soma.net oldala azonban már nem él. 

Az új honlap szellemiségében is megújult, nemcsak a design és az új logó jelenti a 
változást. Az a cél, hogy egyre többekhez jusson el az Aura-Soma a világban 
(„minden keresőhöz, akik önmagukat keresik” Vicky Wall inspirációjának 
megfelelően). Ennek a megvalósításában a központi szereplők a konzulensek, 
hiszen egy konzultáció keretében kapnak az érdeklődők személyre szabott, 
részletes információkat az általuk választott négy üveg tartalmáról, saját útjukkal 
összefüggésben, és a választást és az őket legjobban segítő termékek is a 
konzulensektől vásárolhatók meg elsősorban. 

http://www.szin-hely.hu/
mailto:fiadkft@gmail.com
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Az új honlapon „egy tető” alá kerülnek az Aura-Soma wellness termékek és az Aura-Soma 
közösség, a képzett és akkreditált konzulensek és tanárok, valamint a tanfolyamok, így az 
érdeklődők számára könyen elérhető lesz minden, valódi online támogatás mindenkinek. 

Az akkreditált (regisztált) tanárok és konzulensek, azaz akik az Akadémiátől érvényes 
működési engedéllyel rendelkeznek, folyamatos kapcsolatban vannak  az Akadémiával és 
közvetlen információkat és támogatást kapnak a honlapon keresztül a munkájukhoz, a 
regisztrációval kapott saját belépési kódjuk használatával. 

A honlap angolul indult el, de folyamatosan bővül különböző nyelvekkel, remélhetőleg magyarul 
is előbb-utóbb olvasható lesz..   

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 tanfolyamokra a jelentkezés online történik majd, legkésőbb a tervezett tanfolyami időpont előtt 
egy héttel, előleg befizetésével, az Akadémia ugyanis egy rövid un. „Forrás füzetet” küld postán a 
tanfolyamhoz, a jelentkezett létszámnak megfelelően, a tananyag pedig online letölthető lesz a 
résztvevők számára, az Akadémia által adott belépési kóddal. A tananyagok változása miatt 
jelenleg folyik azok átdolgozása, amint elérhetővé válik magyarul is, jelezni fogjuk, de 
természetesen a tanfolyamokhoz folyamatosan biztosítjuk az új képzésnek megfelelő magyar 
nyelvű anyagokat is.  

2018-ban a SZÍN-HELYen már az új rendszer szerint folyik a konzulensi képzés mindhárom 

lépcsője, a kék, a sárga és a vörös kurzus.   

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 (ezután legkésőbb egy héttel a tanfolyam megkezdése előtt le kell zárni a 
jelentkezéseket, a tanfolyami díj egy részének befizetésével, mivel csak így kaphatnak a hallgatók 
tananyagot és bizonyítványokat) az érintetteknek külön tájékoztatót tartunk, illetve a tanfolyami 
érdeklődésre e-mailben részletesebb információt küldünk.  

http://www.szin-hely.hu/
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II. A SZÍN-HELYen az új képzési rend szerinti első Aura-Soma® 

Középhaladó tanfolyam  március 27-30.  között lesz.  

        

A Középhaladó tanfolyamra, 1 hónappal az Alaptanfolyam elvégzése után bármikor lehet 
jelentkezni, célja többek között a konzulensi alapismeretek elmélyítése, részletes információk a 
színek jelentéséről, a konzultáció menetéről, a kvintesszenciákról és a numerológiai 
összefüggésekről, további személyes tapasztalások szerzése.  

A 2. szintet végzettek a tanfolyamot bármikor ismételhetik, de enélkül is részt vehetnek majd a 3. 
szinten. 

További információt e-mailben kérhetsz. 

III. Információk 

1/ 2018. I. félévi tanfolyamaink a honlapunkon  láthatók, a Facebookon pedig folyamatosan ad 

infót a Szín-Hely FB oldal is,  a soron következő eseményekről. 

Március 10-én, szombaton azokat várjuk, 

akik még nem, vagy csak kevéssé találkoztak 

az Aura-Soma rendszerével, illetve 

tájékozódni szeretnének. 

Ez egy díjtalan információs délelőtt, a 

program nyitott minden érdeklődő számára, 

de előzetes jelentkezést kérünk péntekig e-

mailben, az időbeosztás miatt 

http://www.szin-hely.hu/
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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 kis medál üvegek közül készletünkből az alábbiakat tudjuk kedvezménnyel adni: 
19,24,60,61,63,64,69,70,71,72,74,76,78,79,82,83,90,95,97,102,106,107,113,114, ezek kedvezményes 
fogyasztói ára 7200 Ft, illetve hallgatói ára 5400 Ft. 

A régi 25 ml-es üvegekből van még raktáron a következő néhány darab - 
S12,17,24,48,60,63,72,74,82,83,85,90, 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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