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I. Képzés hírek 

Az Aura-Soma szín képzés azt szolgálja, hogy a színek használatával jobban törődjünk 
önmagunkkal, az Aura-Soma konzulensek a színek erejével is támogatják a hozzájuk 
fordulókat. A tanfolyamokhoz az angliai székhelyű Aura-Soma Akadémia biztosítja a 
tananyagot és bizonyítványt világszerte, az általa képzett és akkreditált tanárokon 
keresztül. Jelenleg Magyarországon csak a SZIN-HELY tanára, Básthy Tünde szerepel 
abban a nemzetközi tanári körben, akik a hivatalos konzulenseket képzik. 
Csak a nemzetközi rendszer keretében  képzett és a folyamatos továbbképzésben 
résztvevő konzulensek (practitioner) tarthatnak konzultációkat a nagyközönség 
számára, annak érdekében, hogy segítsék a klienseiket önmaguk jobb megértésében, a 
tudatosságuk növelésében, és az önértékelésük javításában. 
A képzett és akkreditált konzulensek nevei, elérhetőségük  az aura-soma.com 
honlapon, valamint a facebookon is megtalálhatók.  

 
Ha érdekel és szeretnél  Aura-Soma konzulensként működni, fordulj hozzánk 
mailben további részletekért. 

 

http://www.szin-hely.hu/
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A következő konzulensi tanfolyami  sorozat:  

Mint ahogy arra már korábban felhívtuk a figyelmet, 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-augusztus 2. Aura-Soma 1.szint– a 3 lépcsős út első fázisa 

 

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. Segít abban, hogy 
önmagunkból a legjobbat hozzuk ki és ebben segítsünk másokat is. 

A 4 nap alatt felfedezed: az Aura-Soma alapelveit, mint nem-beavatkozó, önválasztó 
lélekterápiát. A színelméletben az elsődleges, másodlagos és harmadlagos színeket, a 
komplementer és rejtett színek fogalmát. Beveztést kapsz a a finom anatómia három 
csillagához, a csakrák és a látható színspektrum támájába. A konzultációs folyamat témái: a 
lélek színkódja az időn át és az Egyensúly üveg választásban az egyes üvegek helye és ezek 
jelentősége. Lesz bemutató és gyakorlati munka az aura és finom energiák témában, 
valamint az egyensúly üvegválasztás tolmácsolása terén. 

 
 

http://www.szin-hely.hu/
mailto:fiadkft@gmail.com
mailto:tunde.basthy@gmail.com
http://www.szin-hely.hu/
http://www.aura-soma.com/
https://www.aura-soma.com/Content/viewcourseinyourarea
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 Szeptember 16-19. Aura-Soma 2. szint– a második lépcső a 
konzulenssé váláshoz vezető úton 

 

A 2. Középhaladó szinten mélyebb megértéshez jutsz a szín és tudatosság témakörében, a 
Hármasság törvényével kapcsolatban és az öröklött tendenciákról és ezek ajándékairól, 
kapcsolva az Aura-Soma rendszerét más ősi bölcsességekhez, mint a buddhizmus, ill 
numerológia. 

A 4 nap alatt felfedezheted: a színek öt–szimbolikus, spirituális, mentális, érzelmi és 
energetikai- szintjét. Az összes színben az elsődleges színeket, és a három tendenciát. A 
Hármasság törvénye – Finom anatómia, Egyensúly üvegek és numerológia kapcsolatát. 
Kvintesszenciákat, a mesterenergiákról további információkat. Téma lesz a színlégzés, és a 
drágakövek az Aura-Soma rendszerben. 
 

 Október 8-11.Aura-Soma 3. szint- konzulenssé válás 3 lépcsős útján 
az utolsó lépés. 

 

A 3. szint a haladó tanfolyam, amelyen felfedezheted a a színelmélet mélyebb 
összefüggéseit a Mester sorozaton keresztül, teljesebb megértéshez jutsz az emberi finom 
anatómia témában az Aura-Soma nézőpontjából. A gyakorlatokban való részvétellel 

http://www.szin-hely.hu/
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fejlődik a konzultációs készség;  a szín és tudatosság kapcsolatának fejlődése segít, hogy az 
intuíciót mélyebb szinten kapcsoljuk az üvegekhez. 

 

A négy nap alatt foglalkozunk a színelmélet és finom anatómia témájával a tudatosság 
fejlődésével kapcsolatban, ahogy a Mester sorozat üvegei ezt mutatják. A konzultációs 
képesség a konzulens, a klienhs és megfigyelő szerepének tudatosításával erősődik. 
E tanfolyam befejezését követően lehetőség van a konzulensi regisztrációra.  
Annak érdekében, hogy a tanfolyamokon kapott információk feldolgozása 
megtörténhessen, az egyes tanfolyami szintek között 30 napos szünetet kell tartani. 

  

Természetesen a korábban végzettek – akár ismétlők is  - bármikor bekapcsolódhatnak a 
sorozatba. Részletes információt az érdeklődőknek e-mailben küldök. 

 
 

II. NYÁRI SZÜNET: A nyári hónapokban a rendszeres nyitvatartás helyett 

ügyeleti napokat biztosítunk 
 

július 2. kedd, július 30. 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. 

Tövábbra is azt kérjük, hogy a rendeléseket e-mailben küldjétek meg.  

E-mail cím: tunde.basthy@gmail.com, vagy fiadkft@gmail.com.  
 

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

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