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SZÍN-HELY Hírek 
2019. IV. negyedév 

 
Békés, boldog ünnepeket és örömteli, sikeres új évet kívánunk! 

 

 

A 2019.6. számú hírlevélben átfogó leírást adtunk az Aura-Soma Akadémia által elismert 
konzulensi képzés három szintjéről, illetve a szakértő konzulenssé válás útjáról. A képzés minden 
szintje 2020. I. félévében -  magyarul és angolul -  ismét elérhető a SZÍN-HELYen, ha a kiadott 
időpontoktól eltérő időben szeretnél a tanfolyam résztvevője lenni, személyes e-mailben tudjuk 
egyeztetni a lehetőségeket. 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/
mailto:fiadkft@gmail.com
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I. Az Aura-Soma Academy hírei: 

 

1/ MIKE BOOTH újra Budapesten tart tanfolyamot 2020. szeptember 24-27. 

Margitsziget – Legyél a Csillag, aki vagy....  

Egyelőre az időpontot rögzítsd, a részletekkel rövidesen jelentkezem, a tanfolyamon 

bárki résztvehet, nincs előképzettségre feltétel. Természetesen a már regisztrált 

konzulensek, illetve a Beyond Colour –on résztvettek számára ez a részvétel a 

regisztráció megújítási feltételét teljesíti. 

 

2/ ÚJ üveg: B117, 2019.11.11. óta  

https://www.aura-soma.com/downloads/Emails/b117/aspl/hungarian.html

 Pan türkiz/vörös 

kulcsmondata: A kreatív erő földelésének egy kifejeződése, inkább bízva az érzékelésben, mint az 
intellektus iránti bizalom. 

Megerősítés: Szeretem a Természet szellemét és azt, ahogy megnyilvánul bennem és körülöttem. 

http://www.szin-hely.hu/
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3/ A B116 –hoz kapcsolódó új információ 

   Mab Királynő  Királykék/Magenta 

Kulcsmondat- A belső gyermekünk által újra kapcsolódunk önmagunkhoz és az éteri hálóhoz.      
Megerősítés - Bízom az intuíciómban. 

 

 4/  Konzulensi megállapodás az Akadémia és a konzulens között 

A konzulensi képzés három lépcsőjének elvégzése után van lehetőség a konzulensi regisztrációra, 

vagyis a nyilvánosság előtti megjelenésre az aura-soma.com honlapon, és a konzulensi 

tevékenység megkezdésére. A regisztráció alapvetően egy megállapodás /szerződés/ létrehozása 

alapján történik. Ez eddig is így volt, most ehhez egy új űrlap készült, amelynek melléklete 

tartalmazza mindazokat az általános feltételeket, amelyeket az Aura-Soma konzulensnek az Aura-

Somával kapcsolatos tevékenysége során be kell tartania. Ez a tanulmányok során már megismert 

feltételrendszer összefoglalása, tehát mindazokat a már megszerzett ismereteket rendszerezi, 

amelyeket a három szint valamelyike, ill a korábbi Practitioner Guide is tartalmaz. Ez az űrlap a 

már regisztrált  konzulensek birtokában van, a konzulensi regisztráció hosszabbításához, illetve az 

újonnan végzettek is megkapják, rövidesen magyarul is elérhető lesz.  

Most a jobb érthetőség kedvéért néhány fontos részre felhívjuk a figyelmet a megállapodásból, a 

későbbiekben ezt folytatjuk majd: 

Fontos az aláírás előtt elolvasni mindazt, ami az űrlapon szerepel, és az alábbi beleegyezést 

megerősíteni: 

„Aura-Soma Konzulensként a továbbiakban részletezett feltételeknek megfelelően 

tevékenykedem. Megértettem, hogy a nyomtatvány aláírása jogilag kötelező érvényű 

szerződést hoz létre köztem és az Akadémia között.” 

 

 

 

http://www.szin-hely.hu/
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A szerződési feltételek néhány fontosabb kitétele 

2.6. pontja:  Miközben Az Akadémia tudomásul veszi, hogy Konzulens tágabb üzleti 

tevékenysége részeként nyújthat egyéb wellness terápiákat is, ezt csak azzal a feltétellel teheti, ha 

Konzulens nem nyújt - sem saját nevében, sem más szervezet nevében eljárva - olyan 

konzultációkat a konzulensi regisztráció időtartartama alatt, amelyek megegyeznek vagy 

jelentősen hasonlítanak az Aura-Soma Konzultációkra.  

4.2 pont: Ha a  Konzulens a regisztrációtól számított 12 hónapon belül legalább 5000 GBP értékű 

Aura-Soma terméket (forgalmi adó nélkül) vásárol az Aura-Soma a szerződött (az ország 

területére érvényes felhatalmazással rendelkező) disztribútortól,  (illetve 2 éves regisztráció esetén 

a regisztráció első évfordulóját követő 12 hónapon belül további 5000 GBP értékűt), akkor az 

Akadémia jóváírja Konzulensnek a Folyamatos Szakmai Fejlődési tanfolyam megelőző 12 hónapra 

járó beiratkozási költségét. A kétségek elkerülése érdekében, az Akadémia a vonatkozó 12 

hónapos időszak lejárta után bocsátja ki a jóváírást, és Konzulens beszámíthatja a jóváírást egy 

újabb Folyamatos Szakmai Fejlődési tanfolyam beiratkozási költsége ellenében valamely 

Megújítási Megállapodás időszakában. Az Akadémia nem fizeti ki a jóváírást készpénz 

formájában. A beiratkozási költségek nem foglalják magukba a Konzulens utazási, szállás és 

létfenntartási költségeit. 

5.1.pont: A Konzulens ezennel egyetért az Akadémiával és vállalja, hogy 

(5.1.a)  kizárólag az Akadémia Tagvállalatától, vagy az Akadémia Tagvállalatának más 

disztribútorától, vagy az Akadémia által időről időre engedélyezett egyéb disztribúciós csatornán 

kereszül fogja beszerezni a Termékeket és nem fogja a Termékeket (vagy bármely más terméket, 

amely versenytársa a Termékeknek) beszerezni Igénybevevőnek történő továbbértékesítés céljára 

bármely személytől, vállalkozótól vagy vállalattól,. A Termékek beszerzése bármely nem 

engedélyezett forrásból ennek a Megállapodásnak a lényeges megszegését jelenti, és az Akadémia 

választása szerint a Megállapodás azonnali megszüntetését eredményezheti; 

(5.1.b ) a regisztráció érvényességi időszakában, illetve az azt követő 12 hónapban nem lesz 

érintett vagy érdekelt sem közvetlenül, sem közvetetten (i) konzultációk nyújtásában, amelyek 

azonosak vagy lényegesen hasonlók a az Akadémia által Jóváhagyott Konzultációkhoz, vagy (ii) 

http://www.szin-hely.hu/
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bármilyen termékek gyártásában, amelyek azonosak, versenytársak vagy hasonlóak a 

Termékekhez és/vagy a Rendszerhez, anélkül, hogy ahhoz előzetesen az Akadémia 

jóváhagyásával nem rendelkezne; 

13.2. pont: Konzulens vállalja, hogy nem tesz semmi olyat, ami kárt okozna az Akadémia 

Márkanevei jó hírének vagy sértené az Akadémia hírnevét, és Konzulens nem tesz semmi olyat, 

ami szégyent hozna a Márkanevekre; 

(a)Konzulens nem használ az Akadémia jóváhagyása nélkül a Termékekkel és az Akadémia által 

Jóváhagyott Konzultációkkal kapcsolatban egyéb más márkát, mint a Márkaneveket; 

(b)Konzulens haladéktalanul és teljes körűen értesíti az Akadémiát a szellemi tulajdonát sértő 

bármely bekövetkezett, fenyegető vagy vélelmezhető szabálytalanságról, ami Konzulens 

tudomására jut, valamint bármely keresetről, követelésről vagy jogi igényről, amit valamely 

harmadik fél támaszt, ami szerint a Termékek importja az országba, vagy az értékesítésük, vagy 

az Akadémia által Jóváhagyott  Konzultációk nyújtása bármiféle más személy jogait sérti. 

Konzulens az Akadémia kérésére és költségén megtesz minden olyan lépést, ami ésszerűen 

szükséges ahhoz, hogy támogassa az Akadémiát az ilyen szabálysértéssel vagy követeléssel 

kapcsolatos eljárásokban; 

19.pont :Jogszabályi megfelelés 

19.1 Konzulens vállalja, hogy megfelel az összes Jogi Előírásoknak, amelyek a 

Megállapodással szabályozott kapcsolatokra és tranzakciókra vonatkoznak. 

19.2 Konzulens vállalja, hogy teljes mértékben megfelel Az Akadémia Irányelveinek és     

Eljárásainak. 

 

További magyar nyelvű részletek és magyarázat a következő számban. 
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II. Képzési hírek 

A következő konzulensi tanfolyamok:  

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) 

 
 
 

                                  . 

 

 Aura-Soma 1. szint– a 3 lépcsős út első fázisa 

2020. február 10-13. (angolul) és február 27-március 1. (magyarul) 

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. 
  

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

 

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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 Aura-Soma 2. szint– a második lépcső a konzulenssé váláshoz 
vezető úton: 

2020. március 16-19. (angolul) és április 2-5. (magyarul) 
 
Azoknak, akik az 1. szintet már elvégezték. 

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. 

 .Aura-Soma 3. szint– a 3 lépcsős út befejező fázisa 

         2020. április 20-23. (angolul) és május 14-17. (magyar nyelven) 
 

 

III. Továbbra 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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