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I. Képzés hírek 

1/ Elmarad Mike Booth budapesti tanfolyama 

Mint arról már külön e-mailben értesülhettetek, Mike Booth nem jön most májusban 

Budapestre. Az Akadémia ezt a programot lemondta és egy későbbi időpontban, 

valószínűleg jövőre tervezik megtartani. Amint erről bővebb információt kapok, 

továbbítom. 

A konzulensi regisztráció megújításának idei módjáról az Akadémia 
webmailjéből  már értesülhettetek. Ha nem kaptál webmailt, de érdekel, vagy az 
aura-soma.com honlapon, vagy e-mailben kérd. (Mindenek előtt nézd meg, hogy 
az email címedet helyesen adtad-e meg az Akadémiának, a honlapon keresztül, 
illetve hogy a webmail nincs-e a spam dossziédban) 

Az új képzési rendszerben résztvevők számára az első regisztráció a 3. szint 
elvégzése után történik, a megújításról később lesz szó (leghamarabb idén 
októberben, ill jövő áprilisban válik aktuálissá nálunk). 
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2/ A legközelebbi konzulensi tanfolyamok a SZÍN-HELYen:  

Az érvényes konzulensi képzési rendszer szerinti tanfolyamokra lehet 
jelentkezni nálam (e-mailben), vagy az Aura-Soma  honlapján, ahonnan  a 
tananyagok (magyarul, azok számára, akik a tanfolymot elvégzik) és az 
Akadémia bizonyítványok is letölthetők.  

(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) 

 

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 
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 Április 11-14. Aura-Soma  Kék tanfolyam  (1.szint)–alapok 

 

Az Aura-Soma konzulenssé váláshoz vezető három fokú utazás kezdő 
lépése. Az 1. Szintű alap tanfolyam lehetővé teszi, hogy felfedezd a színek 
nyelvét és amit a tudatos fejlődés adni tud.  
A kurzus kezdő pontot jelent mindazoknak, akik bízni akarnak az 
intuíciójukban és szeretnék jobban megérteni önmagukat. 
 
A három lépcsőfok tanfolyamai  minimum 1-1 hónapos időközökben 
követhetik egymást, ennek megfelelően szervezzük a tanfolyami 
időpontokat is. Természetesen a korábban végzettek – akár ismétlők is  - 
bármikor bekapcsolódhatnak a sorozatba. A 4 egész napot kb. két hét 
múlva egy további néhány órás találkozó követi.  
Részletes információt az érdeklődőknek e-mailben küldök. 

  

II. Információk  
   

1. Örömmel adom hírül, hogy már mind a három szint tananyagát lefordítottam, és a 

tanfolyam végzésével egyidejűleg online magyarul is elérhető!  „Meglepetés”, hogy 

nemcsak a hallgatói tankönyv, hanem - a jövőbeni tanári képzésben résztvevő 

konzulensek számára - a Tanári kézikönyvek mindhárom szinthez magyarul is 

letölthetőek lesznek. 
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2. A BREXIT-tel kapcsolatos jelenlegi állás szerint április 12-ig elhalasztották az 

Egyesült Királyságnak az Európai Unióból kilépéséről szóló döntést. Nyilvánvalóan 

a döntés politikai és gazdasági vonatkozásai igen fajsúlyosak, és elképzelhető, hogy 

a következőkben újabb megállapdás kidolgozása mellett döntenek majd. Minket 

természetesen elsősorban a gazdasági döntések hatása fog érinteni, így ezekről 

folyamatosan tájékozódunk és a következményekről azonnal tájékoztatni fogunk.  

 

3.  Továbbra is azt kérjük, hogy a rendeléseket e-mailben küldjétekmeg. E-mail cím: 
tunde.basthy@gmail.com, vagy fiadkft@gmail.com.  
 

A visszaigazolt rendelés átvehető a SZÍN-HELY-en az előre meghirdetett, vagy 
egyeztetett időpontokban, Csomagküldésre  átutalással vagy utánvéttel történő 
fizetési lehetőséggel is mód van 

(SMS- ek gyakorta késve vagy egyáltalán nem érkeznek meg, ezért ha az így küldött 
megrendelést nem igazoltuk vissza,akkor az azt jelenti, hogy  sajnos nem kaptuk meg. 
Ezért kérjük, hogy ilyenkor a megrendelést e-mailben ismételjétek meg) 

     
 
        
       Básthy Tünde 
     +36 20 9279960 

tunde.basthy@gmail.com 

      www.szin-hely.hu 
   www.aura-soma.com 
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