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I. Képzés hírek 

 1/A következő konzulensi tanfolyami  sorozat:  

Az érvényes konzulensi képzési rendszer szerinti tanfolyamokra lehet jelentkezni 
nálam (tunde.basthy@gmail.com), vagy az Aura-Soma  honlapján, ahonnan  a 
tananyagok (a tanfolyamot végzők számára magyarul) elérhetők 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) 

 Július 30-aug 2. Aura-Soma 1.szint–alapok 

 
 Szeptember 16-19. Aura-Soma 2. szint– további lépések 

 

http://www.szin-hely.hu/
mailto:fiadkft@gmail.com
mailto:tunde.basthy@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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 Október 9-12. Aura-Soma 3. szint- konzulenssé válás 

 

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.  
Részletes információt az érdeklődőknek e-mailben küldök. 

 

2/ További tanfolyamok  
 

 Szeptember 11-13.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. 

  

 További tanfolyamok az ősz folyamán: 

http://www.szin-hely.hu/
mailto:fiadkft@gmail.com
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1) Pillangó és Tengeri Esszenciák tanfolyam – egy, az érdeklődőkkel egyeztetett 
időpontban. A kurzus célja, Erik esszenciáival, a történetükkel, hatásukkal  
gyakorlatias, alapszintű   megismerkedés, aminek alapján az esszenciák tudatos 
használata magunk számára, illetve másoknak ajánlása lehetővé válik. 
Az esszenciákkal való ismerkedést is érdemes egy egyéni esszencia konzultációval 
kezdeni, ennek keretében személyes keverékedet is elkészítem számodra, ennek 
időtartama kb. 1 óra.  
 

2) Kabbala 72 Angyala és az Aura-Soma 3 részes sorozathoz nincs szükség aura-soma 
előképzettségre, az egyes szintek egymásra épülve önmagában teljes képet adnak, 
sok gyakorlati tapsztalattal fűszerezve. Segítő foglalkozásúak számára különösen 
hasznos, természetesen az aura-soma konzulensek munkáját is jól kiegészíti az új 
ismeret, és az önfejlődés részeként is tekintünk erre. 

 

II. Információk  
 

1) NYÁRI SZÜNET: A nyári hónapokban a rendszeres nyitvatartás helyett ügyeleti 
napokat biztosítunk 
 

június 27. csütörtök, július 2. kedd, július 23. kedd, augusztus 1. csütörtök és 
augusztus 12. hétfő. 

Ezeken a napokon az előzetesen e-mailben egyeztetett időpontokban a megrendelt 
termékeket át lehet venni.Természetesen e-mailben folyamatos a kapcsolattartás. A 
nyárra hirdetett tanfolyamokat a Szín-Helyen,  az érintettekkel egyeztetett 
időbeosztásban tartjuk meg. 
 

2) Továbbra is azt kérjük, hogy a rendeléseket e-mailben küldjétek meg. E-mail cím: 

tunde.basthy@gmail.com, vagy fiadkft@gmail.com.  
 

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

http://www.szin-hely.hu/
mailto:fiadkft@gmail.com
mailto:tunde.basthy@gmail.com
mailto:fiadkft@gmail.com
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3) A FB-on a Magyar Aura-Soma Oktatók Hivatalos Oldala a továbbiakban 
Magyar Aura-Soma Tanárok és Konzulensek Hivatalos Oldala-ként 
működik tovább. 

 
 

Az oldalt néhány éve hozta létre öt tanár, az átalakult Aura-Soma rendszerben 
azonban jelenleg egyedül rendelkezem tanári regisztrációval és a Szín-Hely az 
egyetlen, ahol ma itthon a hivatalosan regisztrált konzulensek képzése folyik.  
 
Ezért határoztam el, hogy azok a konzulensek, akik a www.aura-soma.com 
weblapon, az Aura-Soma Akadémia hivatalos oldalán regisztrált konzulensként már 
most megjelenhetnek, vagy a jövőben újonnan regisztrálnak, ezen az oldalon is 
kapjanak publicitást. Az akadémiai regisztráció egy működési engedélyként is 
szolgál, azaz a nemzetközi aura-soma rendszerben képzett, működő, és elismert 
konzulensek tarthatnak konzultációkat a nagyközönség számára. Természetesen ezt 
az információt folyamatosan bővítjük az új konzulensekkel, illetve napra készen 
tartjuk, annak érdekében, hogy a konzulensek könnyebben elérhetők legyenek, 
minél szélesebb körben ismertté válhasson ez a tevékenység. Az oldalon 
közzéteszük a konzulensek honlap címét, illetve FB oldalaik elérhetőséhét is. 

 
  

     
 
        
       Básthy Tünde 
     +36 20 9279960 

tunde.basthy@gmail.com 

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

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

