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SZÍN-HELY Hírek 
2020. IV. negyedév 

                                                                        

I. Az Aura-Soma Academy hírei: 

1./ Új üveg: 

 

Ceres 

B119 - Narancs / Mély Magenta 

Született 2020. december 14-én 11:45-kor (GMT) 

Mike Booth első gondolatait itt olvashatjátok magyarul. 

https://www.aura-
soma.com/downloads/emails/b119/aspl/hungarian.html 

„Ahogy ennek a viharos évnek a végére érünk, legyünk 
optimisták, mivel Ceres érkezése támogat bennünket abban, hogy a legmélyebb boldogságra 
leljünk önmagunkban.” 

 

http://www.szin-hely.hu/
mailto:fiadkft@gmail.com
https://www.aura-soma.com/downloads/emails/b119/aspl/hungarian.html
https://www.aura-soma.com/downloads/emails/b119/aspl/hungarian.html
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Az új üveg január 7-től rendelhető, addig előrendeléseket gyüjtünk e-mailben, sms-ben, és a 

megérkezte után a jelentkezés sorrendjében tudjuk majd biztosítani az üvegeket. 

Aki nem kapja az Akadémia webmailjeit, de szeretné olvasni, a www.aura-soma.com 

oldalon regisztrálás után be tud lépni a saját felületére és ott az adatok részben lehet 

bejelölni, ha kéred a hírleveleket. 

  2./     A koronavírus miatti változások 

A világméretű járvány miatt 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. A felvett videoanyagok  - magyar 
feliratttal is elérhetőek a Facebookon, illetve az Akadémia webmailekben igyekszik 
naprakész tájékoztatást adni.  

Az Aura-Soma online kurzusok és konzultációk kérdésében változatlan az Akadémia 
álláspontja a korábban már közzétett webmail szerint, az üvegek jelenléte 
nélkülözhetetlen a konzultációban a kliens számára és a tanfolyamokon a hallgatók 
számára, iletve a gyakorlás a tanfolyamok szerves része, ez ugyancsak a csoportos 
foglalkozások során a z üvegek és egyéb termékek segítségével  történik. Az alábbi 
webmail szólt erről és azóta is több online meditáció alkalmával ismétlődő kérdésként 
szerepelt. 
https://www.aura-soma.com/downloads/Emails/GoingMoreOnline/hungarian.html 
 

Az elmúlt félévben az online meditációs sorozatban Mike egy új, bővített meditációt is 
hozott, a szív smaagdjával kapcsolatban, ezt a Szín-Helyen a  tanfolyamokon, illetve a 
járvány elmúltával a különböző rendezvényeinken is gyakoroljuk majd. 

Mike legközelebb a zoom-on  december 27-én, magyar idő szerint 12 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. 

http://www.szin-hely.hu/
mailto:fiadkft@gmail.com
http://www.aura-soma.com/
https://www.aura-soma.com/downloads/Emails/GoingMoreOnline/hungarian.html
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3. Tagságok – konzulensi regisztráció megújítása: 

Ahogy azt már korábban jeleztük, az Akadémia 2022. január 31-ig lemond arról a követelményről, 
hogy a konzulenseknek megújítási órákat kell teljesíteniük, és a lejáró regisztrációkat meg lehet 
újítani eddig a lejáratig, további feltétel nélkül.  A konzulensek a 2022 utáni időszakra attól 
függően hosszabbíthatják a tagságukat, hogy a lejárat előtt teljesítik-e a megújítási követelményt.  

A tanárok számára Mike jövő nyáron tervezi a további megújítási lehetőségek kidolgozását, 
természetesen erről is hírt adunk majd. 

 

II. Képzések a SZÍN-HELY-en 

1. 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  
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) 
Februárban újraindul a sorozat, természetesen a védekezési előírások betartása mellett,  maximális 
csoportlétszám 5 fő.. 

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

 

Várható:  
 

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 1. szint–   2    2021. február 22-25  - az első lépcső a 

konzulenssé váláshoz vezető úton. 

Aura-Soma 2.szint-  20       2021. március 25-28. – a konzulensi képzés 
második lépcsője. 
 

Aura-Soma 3. szint 2021. április 28-május 1. – A konzulensi képzés 
harmadik, egyben záró része, ezt követően lehetséges a konzulensi regisztráció és a 
konzulensi tevékenység megkezdése. 
 
Részletes információkat e-mailben a tanfolyamok előtt küldünk az érdeklődőknek. A 
további tanfolyamok a honlapon – www.szin-hely.hu. 

 

http://www.szin-hely.hu/
mailto:fiadkft@gmail.com
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2. Kártyaelfogadásról, nyitvatartásról 
 

 Örömmel értesítünk Benneteket, hogy a SZÍN-HELY-en – mint ahogy már tapasztalhattátok is, 

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) 
 

Meghatározott nyitvatartás most nincs, viszont folyamatosan biztosítjuk, hogy megrendelt 

termékeket  -lehetőleg átutalással fizetve – egyeztetett időpontban, személyesen átvegyétek ( a  

csomagküldés is lehetséges). A konzultációkra ugyanígy e-mailben, telefonon lehet bejelentkezni.  

 

3.BREXIT:  

Még mindig nincsenek informácók arról, hogy  
az EU és Nagy-Britannia gazdasági és egyéb kapcsolata hogyan alakul 2021. január 1. után. Arra is 
fel kell készülnünk, hogy a kilépés számunkra vám- és egyéb anyagi terheket jelenthet, ami a 
belföldi áremelkedést,és hosszabb szállítási időt 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 SZÍN-
HELY biztosítani szeretné, és miután a várható változásokhoz történő alkalmazkodás 
mindenképpen időt vesz igénybe, erre a lehetőségek szerint igyekeztünk felkészülni Az új 
üveggel kapcsolatban január 7-ével kívánja elkezdeni az Aura-Soma Products a szállításokat, talán 
addigra több információ lesz, minden fél részére. 
 

 
 

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


                     www.szin-hely.hu 

SZIN-HELY: AURA-SOMA® tanfolyamok és konzultációk központja, Aura-Soma termék 
disztribútor 

 

www.szin-hely.hu Telefon:+36 70 6187 024 e-mail: fiadkft@gmail.com 
 

1132-Budapest, Visegrádi utca 15. 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Kedves Barátaink, Ismerőseink, köszönjük Nektek az idei évben az együttműködést, 
érdeklődést és támogatást, azoknak, akik a tanfolyamokon, konzultációkon 
résztvettek, vásároltak vagy érdeklődtek nálunk, vagy egy beszélgetésre tértek be, 
nagyon jó volt Veletek.  Reméljük, jövőre többet és biztonságos, kellemes 
körülmények között tudunk majd találkozni Veletek és azokkal is, akik jövőre 
lesznek új ismerőseink 
 
Örömökkel teli, békés ünnepeket és boldog új évet kivánunk.  
 

 
 
 
 

        
      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.szin-hely.hu/

