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I. Képzés hírek 

 1/A következő konzulensi tanfolyami  sorozat:  

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) 

 Április 27-30. Aura-Soma  Kék tanfolyam  (1.szint)–alapok 

 Május 23-26. Aura-Soma  Sárga tanfolyam (2. szint) – további 
lépések 

 Június 27-30. Aura-Soma Vörös Tanfolyam (3. szint)- konzulenssé 
válás 

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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Az 1. Szintű alap tanfolyam lehetővé teszi, hogy felfedezd a színek nyelvét 
és amit a tudatos fejlődés adni tud.  Az Aura-Soma konzulenssé váláshoz 
vezető három fokú utazás kezdő lépése.  
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, tehát a 2. tanfolyam időpontjában lehet kis csúszás, 
amennyiben az áprilisi résztvevők is jönnének. 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. 
 

2/ További tanfolyamok  

 

- Május 16-19.    Pillangó és Tengeri Esszenciák tanfolyam I.-II. rész 
(2×2 nap) – az eredetileg 2x3 nap helyett összefüggően 4 napban lehet 
most ezt a tanfolyamot elvégezni.  Ez a tanfolyam ma már nem az AS 
Akadémia regisztrált kurzusa, de szorosan és támogatóan kapcsolódik 
az egyensúly és harmónia energetikai megteremtéséhez és 
fenntartásához. 
A kurzus célja, Erik esszenciáival, a történetükkel, hatásukkal  
gyakorlatias, alapszintű   megismerkedés, aminek alapján az 
esszenciák tudatos használata magunk számára, illetve másoknak 
ajánlása lehetővé válik. 
 

http://www.szin-hely.hu/
mailto:fiadkft@gmail.com
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Erik esszencia –palettája azóta delfin-, és bálnaesszenciákkal, un. 
kombinált esszenciákkal és a spray formában létező Goddess 
elixirekkel is bővült, a tanfolyam keretében ezek megtapasztalására is 
lehetőség van. 

 
Az esszenciákkal való ismerkedést is érdemes egy egyéni esszencia konzultációval 
kezdeni, ennek keretében személyes keverékedet is elkészítem számodra, 
időtartama kb. 1 óra.  

 
- Május 31-június 2. Aura-Soma Lényeg (Essentials) –  

 
Amit az Aura-Somáról feltétlenül tudni kell 

 Ez a tanfolyam azoknak szól, akiket érdekel az Aura-
Soma jótékony hatása, és ezt szeretnék másoknak is elmondani, 
szakszerűen, de mégsem –vagy most nem – akarnak konzulenssé 
válni. A 3 nap során betekintést kapunk a rendszer minden lényegi 
témájába, és számos saját tapasztalaton keresztül ismerkedünk a 
színek világával és az Aura-Soma termékeinek segítő hatásával.  
A végzettség  - Essentials Presenter – vagyis a Lényeg előadói, a 
részvételhez nincs semmilyen feltétel. 
 
Azoknak, akik ezt a tanfolyamot elvégezték, Mike Booth tart egy un 
instruktori két napos tanfolyamot, amelynek elvégzésével  - 
Essentials Instruktori végzettséggel - ezt a három napos kurzust 
másoknak is megtarthatják. 
 

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

 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 A csomagküldés díja a csomag méretétől függően 
1500 -3100 Ft, utánvétes fizetéssel 2500-4100  Ft. 200.000 Ft-otelérő, illetve azt 
meghaladó értékű rendelésnél a csomagküldés költségét nem számítjuk fel. 
Érvényes árlista az alap termékek köréről a megújult honlapunkon elérhető, ha 
további, ott nem szereplő termék érdekel, írj mailt, és megírjuk a részletes árakat 
külön.  

(Az 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 
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