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SZÍN-HELY Hírek 
2019/1. 

 
www.aura-soma.com 

Kedves Olvasók! 

I. Mike Booth  a Being the Star, you are/Legyél a Csillag, aki vagy –

kurzust tanítja nálunk, 2019. május 17-20. között, a helyszíne  a 
Margitszigeti Nagyszálló Ybl terme.  

A tanfolyamot az Akadémia rendezi, ezért jelentkezés a tavalyihoz hasonlóan a 
www.aura-soma.com honlapon keresztül, a bal felső legördülő menüből a 
’courses and events’ pontnál, vagy Heathernek küldött regisztrációs lapon 
lehetséges.  

 A részvételnek semmilyen előfeltétele nincs, a korábban jelzett 
alaptanfolyami követelményt Mike eltörölte az idén, elsősorban azért, hogy ezt 
a fontos –a belső fejlődésünket erőteljesen támogató – tanfolyamot világszerte 
minél többen megtapasztalhassák. 

A tanfolyam díja korai befizetési kedvezménnyel £695.63 (április 5-ig ), ezt 
követő jelentkezéskor £795. A jelentkezéskori előleg 150 font, mint minden 
akadémiai tanfolyam esetében. A díj tartalmazza a tanfolyami anyagokat és 
bizonyítványt, valamint a szállodában délelőtti, délutáni büfét és déli ebédet is. 

http://www.szin-hely.hu/
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(akik a tavalyi Beyond Colour-on résztvettek, elmondhatják, finom volt 
minden) 

Ez a tanfolyam a practitioner regisztráció megújítását jelenti minden Update-n 
résztvett, tehát jelenleg érvényes regisztrációval rendelkező konzulensnek, 
függetlenül attól, hogy már az aura-soma.com honlapon szerepel-e, tehát a 
regisztráció lejártát követően további egy év publikus konzulensi munkára ad 
élehetőséget.  

 

2/ A legközelebbi konzulensi tanfolyamok a SZÍN-HELYen:  

Jelenleg ithon a Szín-Hely az egyetlen hely, ahol hivatalos, az Akadémia által 
regisztrált és bizonyítványt adó tanfolyamok, Aura-Soma konzulensi képzés 
valamennyi tanfolyama elvégezhető. 

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 következő tanfolyamai: 

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

 Március 26-29. Aura-Soma Vörös Tanfolyam (3. szint) 

Kezdőknek áprilisban indítunk újra tanfolyamot, amely az Aura-Soma Akadémia 
tananyagát és bizonyítványát biztosítja. (Ha érdekel, e-mailben kérj bővebb 
információt: tunde.basthy@gmail.com) 

 

http://www.szin-hely.hu/
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A tanfolyamokra ismétlőket is szeretettel várunk, akik újra bekapcsolódnának 
az Aura-Soma nemzetközi vérkeringésébe 

 

(Básthy Tünde tanfolyamai 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) 

 
 
 
 

 
II. Más Aura-Soma Akadémiai bizonyítványt és tananyagot, illetve 

tevékenységi lehetőséget adó tanfolyam: 
 

Essentials presenter/ Lényeg előadói/ 
 

Amit az Aura-Somáról feltétlenül tudni kell – és azt másokkal is meg tudd 
osztani        

 
2019. március 1-3. 

 

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. 

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

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

 
  

III. Információk  
 

1/ 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. Igénybe vehető  
kedvezmények: 

 Pegazus 75 parfüm 39.300Ft helyett 30.000Ft. 

 B86 és B48 (fémkupakos) 50 ml-es egyensúly üveg, aminek kedvezményes 
fogyasztói ára 11000Ft helyett 9500Ft (konzulensi kedvezménnyel 6500.- Ft) 

Magenta pomander (25ml) fogy ára 10.700.- helyett 9500Ft (konzulenseknek 
6000Ft) 

Orion &Angelika légfrissítő (100ml) fogy. ára 11.750.- helyett 10.500Ft 
(konzulenseknek 6500Ft) 

E-mailben várjuk a jelentkezéseteket. 

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

(SMS-ben küldött megrendelést, ha nem igazoltuk vissza, sajnos nem tudtuk 
fogadni, az sms-ek gyakorta késve vagy egyáltalán nem érkeznek meg.) 

                
 

        
     Básthy Tünde 
    +36 20 9279960 
tunde.basthy@gmail.com 
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