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B118 Echo üvege  /2020.május 14.12h (GMT) 

https://www.aura-soma.com/downloads/Emails/b118/aspl/hungarian.html 
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Az Aura-Soma Academy hírei: 

1. A koronavírus miatti változások 

A világméretű járvány miatt a korábbi tervek nagymértékben változnak. 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, 
havonta többször élőben jelentkezik meditációval és a gondolataival röviden a zoom-on, 
illetve a felvett videoanyagok  - magyar feliratttal is elérhetőek -a Facebookon. Tervezik 
a youtube csatorna indítását is, illetve az Akadémia gyakoribb webmailekben igyekszik 
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.  

Legközelebb a zoom-on  szeptember 27-én, majd október 4. telihold idején, magyar idő 
szerint 13 órakor lesz, több nyelven, élő fordítással. (Sajnos a zoom a magyar nyelvű 
fordítást nem támogatja.)  Mivel erre regisztrálni kell, figyeld a Fb hirdetéseket, 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 szeptemberi  tanfolyama 

elmarad,   

a  világjárvány miatt  Mike  az őszi tanfolyamokat  sem tartja meg. 

Természetesen az Akadémia visszafizeti a már befizetett összegeket, erről az érintettek 

az Akadémiától közvetlenül kaptak értesítést. 

 

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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3. 

3.1. Mike levele julius 16-án a konzulenseknek a webáruházak működésével és az online 
kapcsolódással kapcsolatban: 
https://www.aura-
soma.com/downloads/Emails/Courses_2020/WebshopsOnlineConsultations/hungarian.html 
 

3.2. Tagságok – konzulensi regisztráció megújítása: 

Az Akadémia március 27-i körlevele szerint: 

“Hogy a lehető legkisebb mértékűre csökkentsük azokat a hatásokat, amelyek a tervezett 
kurzusok átrendezésével kapcsolatban közösségünket érintik, az Akadémia 2022. január 31-ig 
lemond arról a követelményről, hogy a konzulenseknek megújítási órákat kell teljesíteniük.  

A konzulenseket felkérjük, hogy újítsák meg a tagságukat eddig a határidőig, arányosan. Mivel a 
dolgok napról napra gyorsan változnak, ebben a szakaszban az Akadémia azt tervezi, hogy 
amikor biztonságosan megteheti, visszatér a teljes rendezvény programhoz. A konzulensek a 2022 
utáni időszakra attól függően hosszabbíthatják a tagságukat, hogy a lejárat előtt teljesítik-e a 
megújítási követelményt. “ 

 
3.2. Az új B118 üvegről, Echo üvegéről már mindannyian értesültetek, magyar nyelven is 
olvasható Mike első levele (aki esetleg nem kapta meg, írjon és elküldöm szivesen), most a 
kapcsolódó kulcsmondatot és megerősítést is közzétesszük a két utolsó üvegre, ha még nem 
olvastátok volna: https://www.aura-soma.com/downloads/Emails/b118/aspl/hungarian.html 
 
Az utóbbi 3 üveg – Mab, Pan és Echo kapcsolatáról is szó volt már, őszre tervezünk egy 
beszélgetést erről a 3 üvegről, azokkal, akik használták már (egyiket, másikat, vagy többet is), ha 
érdekel, írj mailt, az időpontot az érdeklődőkkel közvetlenül egyeztetjük. 
Ha még nem olvastad az ezekhez tartozó kulcsmondatokat és megerősítéseket, ime: 
B116  
KIRÁLYKÉK /MAGENTA  
Mab Királynő: A belső gyermekünk által újra kapcsolódunk önmagunkhoz és az éteri hálóhoz.  
Bízom az intuíciómban.  

http://www.szin-hely.hu/
mailto:fiadkft@gmail.com
https://www.aura-soma.com/downloads/Emails/Courses_2020/WebshopsOnlineConsultations/hungarian.html
https://www.aura-soma.com/downloads/Emails/Courses_2020/WebshopsOnlineConsultations/hungarian.html
https://www.aura-soma.com/downloads/Emails/b118/aspl/hungarian.html
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B117  
TÜRKIZ / VÖRÖS  
Pan: A kreatív erő földelésének egy kifejeződése, inkább bízva az érzékelésben, mint az intellektus 
iránti bizalom.  
Szeretem a Természet szellemét és azt, ahogy megnyilvánul bennem és körülöttem.  
B118  
VILÁGOS KORALL / VILÁGOS LILA  
Echo: Azáltal, hogy teljes mértékben elfogadjuk önmagunkat, és a Földdel kapcsolatban, 
megteremtjük az átalakulás lehetőségét.  
A szeretetem önmagam iránt helyreállt, mivel fejlesztem a kapcsolatom a földdel és a körülöttem 
lévőkkel. 
 
 

4. 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.  
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. .  
 

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), és az Aura-Soma  

http://www.szin-hely.hu/
mailto:fiadkft@gmail.com
mailto:tunde.basthy@gmail.com
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honlapján (www.aura-soma.com), 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) 
Ősszel újraindul a sorozat, természetesen az előírások betartása mellett,  maximális 
csoportlétszám 5 fő. A  tanfolyam előtt lesz fertőtlenítő takarítás, és a tanfolyam során a megfelelő 
távolság és kézfertőtlenítők folyamatos biztosítása. Egyelőre az alapszint időpontja biztos, a 
továbbiakat egyeztjük, és folyamatosan adunk tájékoztatást a honlaunkon, az FB-n és közvetlen e-
mailben az érdeklődőknek. 

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

 

Várható:  

 

  Szeptember 22-25. Aura-Soma 1. szint– 
 az első lépcső a konzulenssé váláshoz vezető úton, részletes tájékoztatót kérj e-mailben. 

 
 

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 voltunk árainkat 2020. július 1.től változtatni. 

http://www.szin-hely.hu/
mailto:fiadkft@gmail.com
http://www.szin-hely.hu/
http://www.aura-soma.com/
https://www.aura-soma.com/Content/viewcourseinyourarea
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A konkrét  új árakról a honlapon. és a mellékletben tájékoztatást adunk. 

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) 
Folyamatosan biztosítjuk, hogy megrendelt termékeket  -lehetőleg átutalással fizetve – egyeztetett 
időpontban, személyesen átvegyétek ( a  csomagküldésis lehetséges). 

 
5.3. BREXIT: Ezt az időszakot továbi bizonytalanság is terheli, ugyanis a brexit miatt továbbra 

sem ismertek a változások, vagyis nincs pontos információ az EU és Nagy-Britannia gazdasági és 
egyéb kapcsolatáról 2021. január 1. után. Arra kell készülnünk, hogy a kilépés számunkra vám- és 
egyéb anyagi terheket jelenthet, ami a belföldi áremelkedést is maga után vonja, és akkor még 
nem beszéltünk arról a bizonytalanságról, ami az angol árak változását is jelentheti (pl. EU-s 
import anyagokat használnak a gyártásban). A bizonytalanság ellenére a folyamatosságot mind az 
Aura-Soma Products, mind pedig a Szin-Hely biztosítani szeretné, és miután a várható 
változásokhoz történő alkalmazkodás mindenképpen időt vesz igénybe, terveink szerint egy 
magasabb készletállományt hozunk létre még az idén, ha az átlagosan havonta történő 
rendelésünk 2021-től nem tud megvalósulni. Az idei évet tekintve legkésőbb november 10 –ig 
kérjük jelezzétek, aki nagyobb összegű vásárlást tervez, mert ezt még november első felében meg 
kell rendelni, azt követően december 1-ig kérjük, adjátok le rendeléseiteket, mert azt még idei 
szállításra vállalják. Reméljük,hogy az igényeket 100%-ban ki tudjuk elégíteni, és megfelelően 
felkészülünk a jövő évre.  
 

 
        
       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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÉRVÉNYES:          

2020.07.1.-től!
 Fogyasztói ár 

 Kedvezményes 

ár 

 Regisztrált 

konzulensek és 

tanárok 

Megnevezés Bruttó ár (ÁFÁ-val) Bruttó ár (ÁFÁ-val)

50 ml Egyensúly üveg 13 900                    8 700                     

25ml zsebmentő 8 000                      5 000                     

25 ml 

Pomander/Kvintesszencia
11 100                    6 950                     

POMANDER/Kvintesszencia/  

Arkangyal légfrissítő 100ml
12 250                    7 650                     

POMANDER/ Kvintesszencia 

légfrissítő 20ML
4 800                      3 000                     

Arkangyalolaj esszencia 11 850                    7 400                     

Színesszencia 30 ml 7 950                      4 950                     

Füstölők 2 950                      1 850                     

Virág tusfürdő 250 ml 7 300                      4 550                     

ALAPTERMÉKEK

http://www.szin-hely.hu/
mailto:fiadkft@gmail.com
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A nem alaptermékek (kozmetikumok, kiadványok, CD-k, kiegészítők, AEOS és 

Pegasus termékek, stb.) árairól érdeklődj e-mail-ben. 

Fizetési feltételek: 

A termékek árát készpénzfizetéssel, bankkártyával a SZÍN-HELY-en, vagy a 10700378-69129296-

51100005 számlaszámra  történő átutalással lehet kiegyenlíteni.. 

Árváltozások: 

Az árváltoztatás jogát fenntartjuk. Az árak változtatására az EURO árak módosulása, vagy a 

HUF/EURO árfolyam tartós eltérése esetén kerül sor. 

 

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

