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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 részvételnek semmilyen előfeltétele nincs, a korábban jelzett alaptanfolyami 
követelményt Mike eltörölte.  

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

Ez a tanfolyam a practitioner regisztráció megújítását jelenti minden Update-n 
résztvett, tehát jelenleg érvényes regisztrációval rendelkező konzulensnek, a 
regisztráció lejártát követően további egy év publikus konzulensi munkára ad 
élehetőséget.  
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Javaslom, hogy aki szeretne résztvenni, mielőbb jelentkezzen, hogy a 
létszámot az Akadémia mielőbb lássa, illetve a brexit miatti bizonytalanság ne 
érinthessen már. 

2/ A legközelebbi konzulensi tanfolyamok a SZÍN-HELYen:  

Az érvényes konzulensi képzési rendszerben, a tanfolyamokra lehet 
jelentkezni nálam, vagy a honlapon, ahonnan  a tananyagok (magyarul, azok 
számára, akik a tanfolymaot elvégzik) és az ASIACT- bizonyítványok 
is letölthetők.  

A konzulensi képzés következő tanfolyamai: 

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

 

A tanfolyamra 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. Információk  
 

1. Márc 1-én egy nagyobb rendelést küldök Angliába, mivel a jelenlegi állás szerint 

március 29-én életbe lép a BREXIT (az Egyesült Királyság kilép az Európai 

Unióból), és ha addig nem lesz más megállapodás (halasztás, vagy vámunió), akkor 

ezt követően vámot is kell fizetni a behozott termékek után, tehát minden lassabb, 
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bonyolultabb és drágább lesz. Az árakat ezenkívül még befolyásolja az árfolyam 

alakulása is, ami szintén bizonytalan ilyen helyzetben.  

Ezért azt kérjük, adjátok meg e-mailben  csütörtök estig (02.28.), hogy terveitek szerint mit 

rendeltek a közeljövőben. Ez különösen fontos azoknak, akik nagyobb tételben 

gondolkodnak.  

Márciusban, mihelyt lesz információnk, tájékoztatlak Benneteket az esetleges (ár) 
változásokról. 
 

2/ 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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