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SZÍN-HELY Hírek 
2021. I. negyedév 

                                                                        

I. Az Aura-Soma Academy hírei: 

 

 

B119  

NARANCS / MÉLY MAGENTA   

CERES:  

 

Kulcsmondat; Mindenekelőtt önmagunkat gondozva tudjuk szeretni magunkat mindvégig az 
átalakulási folyamatunk során. 

Megerősítés; Minden pillanatban jelen van számomra a boldogság. Ez nevel arra, hogy 
felismerésem lehetőséget ad számomra, hogy túllépjek minden korlátozáson. 
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  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, 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, azaz az üvegek jelenléte nélkülözhetetlen a konzultációban a kliens számára 
és a tanfolyamokon a hallgatók számára, illetve a gyakorlás a tanfolyamok szerves 
része, ez ugyancsak a csoportos foglalkozások során a z üvegek és egyéb termékek 
segítségével  történik. 

 

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. 

 
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  március 28-án, magyar idő szerint 12 órakor lesz, 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. 

Figyelembe véve a folyamatos globális helyzetet az Akadémia elhatározta, hogy egy 
kivételes lehetőséget biztosít a hallgatóknak az online térben, először az Aura-Soma 
rendszer történetében Mike Booth élő adásban osztja meg tapasztalatait és tudását, The 21 

Keys of Aura-Soma/ Az Aura-Soma 21 kulcsa címmel, ez egy élő sorozat lesz, április 4-től 
szeptember 5-ig, heti 1,5 órában, 43 héten keresztül, az odaút és visszaút üvegek témáiban. 
A tanfolyam mindenki számára nyitott, jelentkezni a www.aura-soma.com honlapon lehet.  

 

http://www.aura-soma.com/
http://www.aura-soma.com/
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Ez a tanfolyam 

 A jelenlegi konzulenseknek megújítási lehetőség. 

 A tanárok és a lejárt konzulensi bizonyítvánnyal rendelkezők számára ugyancsak megújításra 
jogosít, 

 Előfeltétel azon konzulensek számára, akik majd tanítani szeretnének, és végül  

 Az L2-t végzett hallgatók számára helyettesíti az L3 szintet, és konzulensi regisztrációt tesz 
lehetővé. 

A tanfolyam az online elérhetőség mellett felvett és letölthető anyagként is elérhető lesz 
a résztvevők számára. 

 

3. Tagságok – konzulensi regisztráció megújítása: 

Ahogy azt már korábban jeleztük, az Akadémia 2022. január 31-ig lehetővé tette,hogy a 
regisztrált konzulensek a lejáró regisztrációkat megújíthassák eddig a lejáratig, további 
feltétel nélkül.  A konzulensek a 2022 utáni időszakra attól függően hosszabbíthatják a 
tagságukat, hogy a lejárat előtt teljesítik-e a megújításra vonatkozó továbbképzési 
feltételeket. Erre, amennyiben lehetőség lesz utazni, Mike valamelyik tanfolyama 
lehetőséget ad, illetve a bizonytalanság miatt a most újításként bevezetett ,Mike Botth 
által tartott, az előbbiekben ismertetett online tanfolyam is  megfelel.  

Amint további információnk lesz, az érdekelteket közvetlenül iértesítjük. 

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. 

mailto:tunde.basthy@gmail.com
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Ha a kiadott időpontoktól eltérő időben szeretnél a tanfolyam résztvevője lenni, 

személyes e-mailben tudjuk egyeztetni a lehetőségeket. 

A tanfolyamokat a járvány miatti szabályok teljes betartásával tartjuk, a megfelelő 
távolság biztosítása érdekében maximum 4 (kivételes esetben 5) fős csoportokban, 
maszk, fertőtlenítő, stb. használatával tartjuk, 

Várható:  
 

 Aura-Soma 1. szint –legközelebb  szeptemberben  - az első lépcső a konzulenssé 

váláshoz vezető úton. 
 
 
 

 

Aura-Soma 2.szint-  20       2021. március 29-től és április 8-tól – a 
konzulensi képzés második lépcsője. 
 
 

 

Aura-Soma 3. szint 2021.májusban és júniusban– A konzulensi 
képzés harmadik, egyben záró része, ezt követően lehetséges a konzulensi 
regisztráció és a konzulensi tevékenység megkezdése, valamint a konzulensi 
kedvezmények igénybevétele. 
 

Részletes információkat e-mailben a tanfolyamok előtt küldünk az érdeklődőknek. A 
további tanfolyamok a honlapon – www.szin-hely.hu. 
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2. Kártyaelfogadásról, nyitvatartásról 
 
 Mint tudjátok, a SZÍN-HELY-en –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 a 
megrendelt termékeket - lehetőleg átutalással fizetve – egyeztetett időpontban, 
személyesen átvegyétek (a csomagküldés is lehetséges, amennyiben a GLS felvevő pont 
nyitva van). A konzultációkra ugyanígy e-mailben, telefonon lehet bejelentkezni. 
 

3. Árváltozás! 

2021.április 1.-től módosulnak a SZÍN-HELY árai 

 
Az elmúlt egy évben többször adtunk tájékoztatást arról, hogy Nagy-Britannia az 
Európai Unióból történő kilépése jelentősen megváltoztatja az Aura-Soma termékek 
hazai forgalmazásának feltételeit. 
 
Az első negyedévben a gyakorlatban is kipróbáltuk, hogy mit jelentenek ezek a 
változások a SZÍN-HELY, és ebből következően a Ti számotokra. 
 

 Érezhetően lassabb a termékek beérkezése. A korábbiakban a megrendelést 
követően egy héten belül megkaphattátok a termékeket, ez mostantól 
legalább 10 napot igényel. 

 A lassulás oka az, hogy –bár az EU és az UK megállapodása alapján vámot 
nem kell fizetni-, de a vámeljárást (a NAV által végzett átvizsgálás, tarifálás, 

mailto:tunde.basthy@gmail.com
mailto:fiadkft@gmail.com
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határozathozatal stb.) le kell folytatni. 

 A vámeljárásnak költsége, díja van, ezt az áru beérkezésekor meg kell fizetni. 

 A beérkezett áruk után a teljes ÁFA azonnal, az áru beérkezésekor 
megfizetendő. 

 
Mindeközben a forint leértékelődése az euróval szemben (a számlákat az A-S 
Products Ltd. továbbra is euróban állítja ki) változatlanul folytatódik. (2020 második 
félévétől a leértékelődés mértéke meghaladta a 3 %-ot) ez lehetetlenné teszi, hogy a 
többlet költségeket a jelenlegi árak mellett ne hárítsuk tovább. 
 
Az első negyedévi többletköltségeket még elviseltük, de mindezek nem teszik 
lehetővé, hogy az árainkat ne változtassuk meg 
 
Az 2021 április 1-től életbelépő új áraink kialakításánál arra törekedtünk, hogy az 
árváltozás a csak az elkerülhetetlen többletterheket tartalmazza. 

 
 
 

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

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

 
 

MELLÉKLET: 

 
2021. április 1-től érvényes árak 

http://www.szin-hely.hu/
http://www.aura-soma.com/
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https://szinhely436377316.files.wordpress.com/2021/03/alaptermek-arak-21.04.01.pdf#page=1
https://szinhely436377316.files.wordpress.com/2021/03/alaptermek-arak-21.04.01.pdf#page=1

