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www.aura-soma.com 

Kedves Olvasók! 

I. Mike Booth  jövőre  a tervei szerint a Being the Star, you are/Legyél a 
Csillag, aki vagy –kurzust tanítja nálunk, az időpont 2019. május 17-20., a 
helyszíne valószínüleg ismét a Margitsziget. 

A részletek kidolgozása folyamatban van. Az ár és fizetési feltételek ismeretében 
rövidesen újra jelentkezem, de remélem, az időpontot már felírjátok és természetesen 
terjesszétek a hírt. Ez a tanfolyam a regisztráció megújítását jelenti minden Update-n 
résztvett konzulensnek, függetlenül attól, hogy már az aura-soma.com honlapon 
szerepel-e, tehát további egy év publikus konzulensi munkára ad élehetőséget.  

Az Akadémia webmailje szerint „A Legyél a Csillag, Aki Vagy’ átmenet a figyelj-től a 
legyél-ig, amely a Csillagoddal való elmélyülést javasolja, azzal a lényeggel, aki valóban 
vagy. Ez lehetőséget ad arra, hogy egy lépéssel közelebb kerülj az igazi, vagy valódi 
lényedhez. Egy teljesen új tapasztalást hoz a felelősséggel kapcsolatban -  a válasz 
képességét. Hatásosan kommunikálni a színekről és valóban figyelni másokra, amint a 
színekről beszélnek, jelentősen fontos lehetőséget kínál a cselekvésre,  inkább, mint amit 
a könyvek mondanak, vagy amit az intellektus mond. Amit az Aura-Soma tud adni, az  
a hitelességnek egy másik szintje a világban. 

http://www.szin-hely.hu/
mailto:fiadkft@gmail.com
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Azok, akik részt vettek a „Figyelj a Belső Csillagodra” tanfolyamon, jó helyzetben lesznek ahhoz, 

hogy integrálják és asszimilálják a ’Legyél a Csillagoddal” friss, új perspektíváját. Mindazokat, 

akik értékesnek találták a „Figyelj a Belső Csillagodra” kurzust, arra bátorítunk, hogy 

csatlakozzanak ehhez a tanfolyamhoz, amelyen lehetőséget kapnak az elmélyülésre, a 

„figyelésből” a”létre”. Azokat, akik az előző tanfolyamon nem vettek részt, ugyancsak szeretettel 

várjuk, és bátorítjuk a részvételre.” 

A részvétel feltétele: Aura-Soma 1. szint vagy bármely más  Aura-Soma tanfolyam 

II. A legközelebbi konzulensi tanfolyamok a SZÍN-HELYen:  
 
Az érvényes konzulensi képzési rendszer szerinti  kurzusok 4 naposak, egymásra épülnek 
és a 3 szint elvégzése után lehet konzulensként regisztrálni, ami  az aura-soma.com 
weblapon  nyilvános megjelenést biztosít, továbbá a tanfolyamokra is lehet jelentkezni a 
honlapon, illetve  a tananyagok és az ASIACT- bizonyítványok is  innen tölthetők le.  
 
A konzulensi képzés tanfolyami sorozata 2019. I. negyedévben a következők szerint 
végezhető el: 

 Január 15-18.    Aura-Soma Kék tanfolyam (1. szint)  

 Február 18-21.  Aura-Soma Sárga tanfolyam (2. szint) 

 Március 26-30. Aura-Soma Vörös tanfolyam (3. szint) 
 
Azoknak, akik az első két szintet már korábban befejezték, lesz még  egy Haladó tanfolyam, 
ezután szintén végezhető a konzulensi tevékenység a nagyközönség számára: 
 

Január 30-Február 2. Aura-Soma Vörös Tanfolyam (3. szint)  
 
A tanfolyamora ismétlőket is szeretettel várunk. 
 
Ha bármi kérdésed van, e-mailben keress meg, kérlek, jelezd részvételi szándékodat a 
tanfolyamok kezdete előtt legalább 10 nappal.) 
 

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


                     www.szin-hely.hu 

SZIN-HELY: AURA-SOMA® tanfolyamok és konzultációk központja, Aura-Soma termék 
disztribútor 

 

www.szin-hely.hu Telefon:+36 70 6187 024 e-mail: fiadkft@gmail.com 
 

1132-Budapest, Visegrádi utca 15. 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a tanfolyami időpontok megtalálhatók: www.szin-hely.hu, és www.aura-soma.com (courses and 
events/ VIEW COURSES IN YOUR AREA, ill a Facebook események között is hirdetjük majd) 

 
 

III. 1/ Más –ASIACT –bizonyítványt adó tanfolyam:  
 

 
 

Essentials presenter/ Lényeg előadói/ 
Amit az Aura-Somáról feltétlenül tudni kell – és azt másokkal is meg 
tudd osztani        

2019.január 25-27. 
 
Ez a 3 nap azoknak  szól, akik még nem, vagy csak alig ismerkedtek meg az Aura-Soma 
színrendszerrel, de szeretnék megérteni az Aura-Soma gondolatvilágát és termékeit, 
használatuk előnyeit a mindennapi életben, a gyakorlatokkal személyes tapasztalatokat 
szerezni, illetve képessé válni arra, hogy ezt másokkal is megoszthassák akár  más 
segítő (alternatív) tevékenység során, akár a civil életben. 
 
A három napos képzésen való részvételnek semmilyen előfeltétele nincs, minden 
érdeklődőt szeretettel várunk. 
E három napos tanfolyam elvégzése után lehetőség van egy kétnapos instruktori 
tanfolyam elvégzésére (jelenleg csak Mike Booth tanítja, Angliában), amelynek 
eredményeként  instruktorként ennek a három napos előadói kurzusnak a tanítására 
kapnak lehetőséget ) 
 
 
 
 
 
 

http://www.szin-hely.hu/
mailto:fiadkft@gmail.com
http://www.szin-hely.hu/
http://www.aura-soma.com/
https://www.aura-soma.com/Content/viewcourseinyourarea
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2/ SZÍN-HELYMatiné –  
 

legközelebb január 19.10h-11,30h 

 
  

6-12 éves gyermekek számára egy rövid délelőtt, játékos kalandozás a 
színek világában, meglévő ismeretek felelevenítése és játékos 
ismerkedés az Aura-Soma színeivel. A részvétel díjtalan, de előzetes 
regisztráció szükséges e-mailben, amit legkésőbb 25-én ugyancsak e-
mailben visszaigazolunk. 
A gyerekek egy kisérő szülőt hozhatnak magukkal 
 
 

Várunk szeretettel, bejelentkezés: tunde.basthy@gmail.com 
 
 
 

IV. Információk  
 

1/ A SZÍN-HELYen állandó nyitva tartás csütörtökön 10h-13h-ig, ezenkívül minden héten van 
lehetőség további időpontok egyeztetésére. 
 
Továbbra is azt kérjük, hogy a rendeléseket e-mailben küldjétek, a visszaigazolt rendelés 
átvehető –előre meghirdetett, vagy egyeztetett időpontokban, E-mail cím: 
tunde.basthy@gmail.com, vagy fiadkft@gmail.com 
Csomagküldés átutalásra vagy utánvét lehetőséggel 

2/ Kedvezményes ajánlatok 

 Hetente a FB-on kedvezményes ajánlattal jelentkezünk, ami csak a meglevő készletünkre 

vonatkozik, tehát új rendelésre nem, és folyamatosan addig vehető igénybe, amíg az érintett 

termékek rendelkezésre állnak.  

 

http://www.szin-hely.hu/
mailto:fiadkft@gmail.com
mailto:tunde.basthy@gmail.com
mailto:tunde.basthy@gmail.com
mailto:fiadkft@gmail.com
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Még igénybe vehető múlt heti kedvezmény: Pegazus 75 parfüm 39.300Ft helyett 30.000Ft. 

E heti ajánlat B86 (fémkupakos)  50 ml-es egyensúly üveg, aminek kedvezményes fogyasztói ára  

11000Ft helyett 9500Ft., 

Még van néhány darab 25 ml-es  egyensúly üvegünk, amelyeket egységesen 5000Ft-ért 

(regisztrált konzulensek 4300Ft-ért) vehettek meg, van pl. 0,17,24,48,60,74, 82, 90, és néhány 

arkangyal üveg is E-mailben várjuk a jelentkezéseteket. 

               

       

 

      Básthy Tünde 

      +36 20 9279960 

tunde.basthy@gmail.com    

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

