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SZÍN-HELY Hírek 
2020. II. negyedév 

                                                                  
I. Az Aura-Soma Academy hírei: 

1. A koronavírus miatti változások 

A világméretű járvány miatt a korábbi tervek nagymértékben változnak, az I félévre 
márciustól a tanfolyamok elmaradnak, illetve –átütemeződnek, a további időszakra 
pedig az érvényes, hogy az Akadémia legkésőbb 1 hónappal a tervezett tanfolyami 
időpont előtt dönt arról, hogy megtartja vagy visszavonja az adott kurzust.  

Természetesen a befizetéseket ebben az esetben maradéktalanul visszafizetik, de pl az 
utazási költségre érdemes biztosítást kötni. Az elmaradt tanfolyamok és a személyes 
kapcsolattartás helyett az Akadémia és személy szerint Mike Booth is az eddigieknél 
intenzívebben használja a média és internet felületeket, már 3 alkalommal élőben 
jelentkezett meditációval és a gondolataival röviden a zoom-on, illetve elérhető a felvett 
videoanyaga a Facebookon. Tervezik a youtube csatorna indítását is, illetve az 
Akadémia gyakoribb webmailekben igyekszoik naprakész tájékoztatást adni. Felmerült 
az Aura-Soma online kurzusok és konzultációk kérdése is, erre az alábbi webmailben 
adott választ Mike: 

https://www.aura-soma.com/downloads/Emails/GoingMoreOnline/hungarian.html 
Aki esetleg nem kapja az Akadémia hírleveleit, de szeretné olvasni, a www.aura-
soma.com honlapon keresztül kérheti.  

Ugyancsak folyamatosan közzéteszük az élő kapcsolat időpontjait, illetve a felvételeket 
is, akinek nincs FB hozzáférése, e-mailben szivesen megadom a részleteket. Legközelebb 

http://www.szin-hely.hu/
mailto:fiadkft@gmail.com
https://www.aura-soma.com/downloads/Emails/GoingMoreOnline/hungarian.html
http://www.aura-soma.com/
http://www.aura-soma.com/
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a zoom-on csütörtökön (2020.05.14) magyar idő szerint 13 órakor lesz közös meditáció, 
több nyelven élő fordítással. (Sajnos a zoom a magyar nyelvű fordítást nem támogatja, 
de még keresik a technikai megáldási lehetőséget erre.)  Mivel erre regisztrálni kell, 
figyeld a Fb hirdetésünket, vagy ha valaki szeretné, mailben is elküldöm a linket, illetve 
az aura-soma és Mike az instagramon és twitteren is elérhető. 

 

2. MIKE BOOTH Budapestre meghirdetett tanfolyama 2020. szeptember 24-27.  

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

Ez az időpont még nem változott meg, a  világjárvány várhatóan lecseng addigra, 

és Mike jelenlegi tervei szerint az őszi tanfolyamokat megtartja.  

Ez a tanfolyam mindenki számára nyitott, vagyis nem szükséges hozzá, hogy már 

korábban valaki Aura-Soma tanfolyamot végezzen.  A jelenlegi, korábban nem várt 

helyzetben Mike az teljes I. Félévi programját lemondta, de ezt a kurzust még ez nem 

érinti, viszont meghosszabodott a jelentkezési lehetőség is, augusztusig. 

Jelentkezni továbbra is lehet vagy az Akadémia honlapján, vagy a jelentkezési lapon, A 

jelentkezéskor csak a  150 font (deposit) előleget kell fizetni, a részvételi díjat 

kedvezményesen aug 13-ig lehet, ekkor a £695.63 (-150 deposit) fizethető, átutalással, 

vagy kártyával. A díj ebédet is tartalmaz a szállodában, a délelőtti-délutáni frissítőkön 

kívül. Ha elmarad a tanfolyam, akkor természetesen az Akadémia visszafizeti a már 

befizetett összegeket. 

 
 
 

http://www.szin-hely.hu/
mailto:fiadkft@gmail.com
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3. POMANDEREK   
 
Az Aura-Soma konzultációk keretében megismerkedhetünk az alap aura-soma termékek 
jellegzetességeivel és használatuk előnyeivel is. Most ezek közül ebben a járványhelyzetben a 
pomandereknek és a pomander légfrissítőknek van kiemelt szerepe, hiszen ezek a legjobb 
védelmező és energetizáló eszközök a közvetlen emberi energia mezőben, illetve a nagyobb 
térben. Legerősebb védő hatása a fehér pomandernek van, a rózsaszín pl. a szeretetet hozza be 
lényünkbe, de valamennyi színhez kapcsolódó pomanderről és légfrissítőről elmondható, hogy a 
szín jelentésének megfelelő védő hatást fejt ki. A mellékletben valamennyi szín pomander fő 
jellegzetességeit szerepeltetjük.  
 
Mike Booth a pomanderek mellett kiemelten aljánlotta ebben az időszakban a kvintesszenciák 
közül a St Grál (reményt ad) és a Pallas Athéné (elűzi a rémálmokat) használatát is.  
 
A képzett és akkreditált konzulensek nevei, elérhetőségük az aura-soma.com honlapon, valamint 
a facebookon /Magyar Aura-Soma Konzulensek és Tanárok oldala/is megtalálhatók.  
 

4. Képzések a SZÍN-HELY-en 

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) 

A járvány miatt kialakult helyzetben március 20-tól a korábban a SZÍN-HELYen tervezett 
tanfolyamokat törölnünk kellett egész áprilisra, illetve májusra, reményeink szerint május végén, 
június elején a PPS, és a Konzulensi képzés 2.szintje megtartható lesz, a többit majd a további 
helyzet ismeretében döntjük el. 

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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Ha a kiadott időpontoktól eltérő időben szeretnél a tanfolyam résztvevője lenni, személyes e-
mailben tudjuk egyeztetni a lehetőségeket. 

 
Várható: 

 

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

2020. május vége-június eleje  
 

Aura-Soma 3. szint– a 3 lépcsős képzés befejező fázisa,ezt követheti a 

konzulensi regisztrációs megállapodás megkötése az Akadémiával (melyről részletesen előző 

számunkban írtunk) 2020. aug vége 

 
 

5. Árváltozásról, kártyaelfogadásról 
 

5.1 Termékeink árát  az Aura-Soma Products Ltd. árai és az Euró árfolyam határozza meg.  2018 

július 1-e óta az árakon nem változtattunk, annak ellenére, hogy már az elmúlt évben is jelentős 

forint gyengülés kezdődött. A 2020. évi brutális árfolyam változásokat azonban már nem tudjuk 

figyelmen kívül hagyni, ezért kénytelenek vagyunk árainkat 2020. július 1.től változtatni. 

A konkrét  új árakról a honlapon. és a hírlevelekben haarosan tájékoztatást adunk. 

 

 

http://www.szin-hely.hu/
mailto:fiadkft@gmail.com
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5.2 Örömmel értesítünk Benneteket, hogy a SZÍN-HELY-en már kártyával is lehet fizetni. Ez 

megkönnyíti azt is, hogy a vírus okozta veszélyhelyzet idején a SZÍN-HELY-en – az előre 

megbeszélt időben – mód van a megrendelt áruk kontaktusmentes kifizetésére is. 

Továbbra is azt kérjük, hogy a rendeléseket e-mailben küldjétek meg.  
(E-mail cím: tunde.basthy@gmail.com, vagy fiadkft@gmail.com) 
Annak ellenére, hogy a SZÍN-HELY jelenleg zárva tart, folyamatosan biztosítjuk, 
hogy a megrendelt termékeket  -lehetőleg átutalással fizetve – egyeztetett 
időpontban, személyesen átvegyétek ( a  csomagküldés előreláthatólag júniusig 
szünetel). 
 

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

Az Aura-Soma Pomanderek megtisztítják és felfrissítik az energia rendszert. Az emberi 

energiamező legyengül a mindennapi élet során és a pomanderek helyreállítják az egyensúlyt. 

Ráadásul ezek az értékes keverékek hatékonyan használhatók, hogy a szándékodra összpontosíts 

a mindennapokban. A pomanderek az emberi testet körülvevő mezőben hatnak.  

Az Aura-Soma® pomander légfrissítő sorozata a 17 pomanderhez igazodik, színek szerint, és a 

nagyobb környezetet tisztítják, energetizálják, frissítik, illetve az adott szín jelentésének 

megfelelően támogatják azt. 

 

BLUE/ A zafírkék pomander a kommunikáció védelmezője, minél inkább szükség van rá, annál 

erősebben fejti ki a védelmező hatását, igazán fontos, mivel ahhoz kapcsolódik, hogyan tudjuk 

kifejezni, kik is vagyunk valójában. Segíti a belső békét.  

CORAL/ Ha a korallra gondolunk, eszünkbe jut a viszonzatlan szeretet-téma, - azé a szereteté, 

ami nem tér vissza ugyanúgy, ahogy azt adták. Sok ember manapság eljut oda, hogy másképp kell 

szeretnie önmagát.  Lehet, hogy szertetreméltóbbnak találjuk magunkat, ha nyilvánvaló, hogy jót 

teszünk, jót mondunk, kreativnak látnak bennünket. De mit jelenthet a viszonzatlan /nem kívánt 

szeretet énünk teljességével kapcsolatban? Megtanulható, hogy azokkal a részeinkkel is törődjünk, 

amelyekkel nehezünkre esik, és nehéz azt éreznünk, hogy ezek a részek is a mieink. így lényünk 

ezen aspektusa is /az árnyékban lévő / fényre kerülhet és megtanuljuk, hogyan szeressünk és 

törődjünk egy új módon. 

DEEP MAGENTA/ A mély magenta pomander képessé tesz arra, hogy életcélodat tudatosítsd és 
megvalósítsd, fejlesztve az önismeretet. Törődés önmagunkkal. 

DEEP RED/ A mély vörös a legerősebb védelmező. Ez a pomander egy intenzív földelést ad, és 
igy különösen energetizáló. Használata ajánlott meditációk előtt és olyan helyzetekben, amikor 
nagy a stressz. 

http://www.szin-hely.hu/
mailto:fiadkft@gmail.com
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GOLD/ Az arany pomander belső bölcsességünket segíti felszínre hozni, és mélyebb kapcsolatot 

inspirál az ösztönös lényünkkel, segít, hogy tudatosabbá váljuk. 

GREEN/ A smaragdzöld pomander segíthet megmutatni az utat, vagy az utazásodat. Bátorít arra, 

hogy új szemszögből nézz, felfedezve a saját igazságod és utad tudatosságát. “A saját éned legyen 

igaz". Segíti a döntéshozást, teret ad és tisztít. 

MAGENTA/ Magenta, a fentről jövő szeretet, a lélek energiáját hozza le a fizikalitásba. Az érzés, 

hogy felettünk a szeretet forrása és ez a pomander mint emlékeztető játszik szerepet, hogy 

elérhetjük ezt a fenti szeretetet. Gyakorlatilag szeretetünket és figyelmünket arra irányítja amit 

teszünk, nem egyszerűen a tudat/tudatosság formájában, hanem a törődés mértékében is, ami 

minden élettelen tárgyhoz is kapcsolódik. Bármit is csinálunk, a kis dolgokban ugyanaz a 

tudatosság érhető el, mint a nagyobbakban. Ennek a pomandernek a használata segíthet, hogy 

kapcsolatba kerüljünk saját valódi lényegünkkel. 

OLIVE/ Az olajzöld pomander lehetővé teszi a gondoskodó vezetési minőség kialakulását, férfiak 

és nők esetében is, intuíció és tudás, együttérzés és terünk tisztítása.  

ORANGE/ A narancs pomandert gyakran nevezik ‘regressziós védelem’nek, és ‘sokk elnyelőnek’, 

mint egy biztonsági háló működik a lényünk mélyébe vezető utunkon. Megtisztíthatja az 

emlékezetünket a mély sokkoktól.  

PALE CORAL/ A világos korall támogatja a közösségi együttműködést, a közös célok 

megvalósítását, segíti önmagunk jobb megismerését és elfogadását.  

PINK/ A rózsaszín pomander törődést hoz önmagunknak, és gondoskodó képességünk 
kezdeményezője és védelmezője. A rózsaszín harmonizálja a csoport energiákat és pozitív hatással 
van a folyamatokra, jól támogatja a közösség törekvéseit. Hasznos a gyerekeknek, akik elvesztik a 
kontrollt, mint agresszióellenes eszköz. Ez az esszencia segít bevonzani a szeretetet és 
visszasugározni azt másoknak. Megnyitja a szivet, ezáltal megvéd a sérülékenységtől. 

RED/ A vörös pomander helyreállítja a polaritást a testben, amelyet felborított a föld 

rácsszerkezetének ingadozása. Ezért erőteljes védelmet ad mindazoknak, akik közvetlenül a föld 

http://www.szin-hely.hu/
mailto:fiadkft@gmail.com
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energiáival és a szakrális helyekkel dolgoznak. Ez egy védelmező a negativ Ley vonalak, vízerek 

és a geopatikus stressz ellen.  

ROYAL BLUE/ A királykék pomander nyit a képzelet és az intuíció felé, segít a befelé vezető 

úton.  

TURQUISE/ A türkiz pomander energetikai kapcsolatot hoz létre a szív és a torok között, erősíti a 

kreativitás kibontakozását. Támogatja a felelősségvállalásunkat érzéseinkért és cselekedeteinkért. 

VIOLET/ A lila pomander a kapcsolat a korona és gyökér csakra között, Ahogy fent, úgy lent. A 

lila esszencia megnyit a tudatosságra és észlelésre, felfogásra. Megnyugtat és kiegyensúlyoz.  

WHITE/ A fehér pomander volt eredetileg az első, amit Vicky Wall létrehozott, mint a tiszta fény, 

az egész spektrumot magába foglalja, és mint ilyen, minden helyzetben védi az egyén teljes 

elektromágneses mezejét. A fehér pomander védelmet ad az összes csakrának és egyensúlyi 

állapotot hoz létre. Ezért a legjobb mindennapi tisztításra, bármely térben. Ez a megoldás jó a 

kristályok tisztítására is. 

YELLOW/ A sárga pomander megtisztítja a tudatot, világosan irányt mutat és képessé tesz a 

belső bölcsesség befogadására minden helyzetben. Segíti a tudás elérését és az információk 

feldolgozását. Napfényt hoz az életünkbe. 

 

További részletes információt adunk a pomanderekről az Aura-Soma konzulensi képzés 1. 

szintjén, az alaptanfolyam keretében. 

 

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

