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Kedves Olvasók! 

I. Sikeresen lezajlott a Beyond Colour Update Budapesten, a 

Margitszigeten. A magyar és külföldi résztvevők – mostantól egy évig konzulensként 
dolgozhatnak az Aura-Soma nemzetközi családjának tagjaiként, amennyiben 
regisztrálnak, és megjelennek a fenti honlapon. A practitioner kereső máris többek 
nevét és fényképét kiadja, a továbbiakban még a kör bővülése várható. Mivel a 
tevékenység nemzetközi, az idegen nyelven tudó konzulensek természetesen bárhol 
és más nyelveken is gyakorolhatják tevékenységüket 

Mike Booth a tanfolyam végén bejelentette, hogy jövőre is szívesen tanít nálunk, a 

tervei szerint a Being the Star, you are –kurzust, az időpont egyeztetését követően a 
részleteket azonnal közhírré teszem.  

II. A SZIN-HELY további tanfolyamai még 2018-ban: 

 Október 1-4.(h-cs.) Aura-Soma Haladó tanfolyam (L3) 

 Október 19-22. (pé-h) Aura-Soma  2.szintű tanfolyam  

 Október 27. (szo de) Színekről gyerekeknek – SZIN-HELY Matiné 

 November 6-9. (k-p) Kabbala 72 Angyala és az Aura-Soma® I. rész  

http://www.szin-hely.hu/
mailto:fiadkft@gmail.com
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 November 11-14.(v-sze) Aura-Soma Alaptanfolyam (1. szint) 

 November 16-18. (pé du-vas) PPS/Személyes előadói készségek 

 November 24.(szo de.) Színekről gyerekeknek - Szín-Hely Matiné 

 November 28-30.(sze-p) Kabbala 72 Angyala és az Aura-Soma® II. rész 

 December 7-9. (p-v) Kabbala 72 Angyala és az Aura-Soma® III. rész 

(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) 

A legközelebbi tanfolyamunk: Aura-Soma Haladó tanfolyam (3. szint)   

Időpontja: 2018. október 1-4  naponta 9,30h-17h-ig 

                                          

Mint már írtam róla, az Aura-Soma képzési rendszerében 2018-tól lényeges változások vannak, a 

képzés tartalma, szerkezete is megújult.   

Az új 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 tananyagok és az ASIACT- bizonyítványok is  innen tölthetők le.  

A haladó tanfolyam célja a tapasztalatok további elmélyítése, a színek nyelvének kiteljesítése a 
Mester sorozat teljesebb megértése révén, a konzultációs képességek megerősítése, a konzulensi 
tevékenység gyakorlati kérdéseinek megbeszélése,  az intuíció fejlesztése, ill. ismereteink  további 
bővítése, ez a konzulensi képzés felső foka. 
A tanfolyamnak összesen az a feltétele, hogy az első két szintet (L1 a Kék, L2 a Sárga) - Alap- és 
Középhaladó tanfolyam -  elvégezted, 2018. szept 1. előtt. 
A korábbi Haladó tanfolyam egy része most az alapképzésből kimaradt, de később külön 
tanfolyami rendszerben erre is lesz lehetőség (gondolok itt pl. a Kabbala életfa és Tarot 
összefüggéseire) 

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
http://aura-soma.com/
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A tanfolyam díja 95.000 Ft, egy  + alkalommal együtt, amit kb. 3-4 hét múlva tartunk.  
Előleg fizetése a jelentkezéssel együtt 25eFt átutalással szept 25-ig, a tanfolyami díj fennmaradó 
része a kezdéskor esedékes legkésőbb. Kedvezményes az ár: 85.500 Ft, ha a teljes összeget 
szeptember 25-ig átutalod.  
 
A tanfolyamra ismétlőket is szeretettel várunk: 
ha 2014.dec 31. után végeztél, a tanfolyami díj a nálam végzetteknek 35.000Ft,  a másutt 
végzetteknek 55eFt ,  
ha 2014.dec 31. előtt végezted a 3.szintet, az ismétlés díja a nálam végzetteknek 55eFt, a másutt 
végzetteknek 70eFt, ASIACT- bizonyítvánnyal:-)) 
 
Ha bármi kérdésed van, e-mailben keress meg, kérlek, szeptember 23-ig jelezd részvételi 
szándékodat) 
 

 

III.  Információk  
 

1/A SZÍN-HELYen állandó nyitva tartás nincs, de minden héten van lehetőség 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 
 

2/ Tájékoztató az alapvető termékárakról, ha érdekel, érdeklődj mailben. Az új rendszerben 
tanfolyami és termékáraink EUR-ban is fizethetők. 

                           

       Básthy Tünde 

      +36 20 9279960 

tunde.basthy@gmail.com    
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