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SZÍN-HELY Hírek 
2021. 3. negyedév 

                                                                        

I.Az Aura-Soma Academy hírei: 

1. Új üveg 

B120  TISZTA/NARANCS  

PERSZEFONÉ  

Született 2021. május 27-én, 8 órakor (BST)  

https://www.aura-soma.com/downloads/Emails/B120/hungarian.html 

Kulcsmondat: Az idővonal átláthatósága a nagyobb kiteljesedés érzését és a boldogság általános 

lehetőségét hozza el számunkra. 

Megerősítés: Önmagam minden aspektusának elfogadásával nyitott vagyok a boldogságra.  
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  2./     Képzési hírek 

Jelenleg néhány akadémiai tanfolyam személyes részvétellel is elérhetővé vált, de az 
Akadémia és személy szerint Mike Booth is továbbra is intenzíven használja a média és 
internet felületeket. A korábbi, felvett videoanyagok  - magyar feliratttal – továbbra 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 konzulensi képzés szerves 
része, ez ugyancsak a csoportos foglalkozások során az 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. 

 
Ahogy korábban jeleztük, az  elmúlt időszakban 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  augusztus 22-én, 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 egy kivételes lehetőséget 
biztosított az online térben, először az Aura-Soma rendszer történetében, /The 21 Keys of 

Aura-Soma/ Az Aura-Soma 21 kulcsa címmel. Ez egy olyan sorozat, amely április 4-től 
szeptember 5-ig tart. A heti egy videóban kb. 1 órányi felvett anyagban az egyes odaút-
visszaút üvegpárokról beszél Mike, és havi egy élő zoom-os bejelentkezés is van. A sorozat 
szeptember 13-tól újra indul. Az Akadémia a vonatkozó üvegeket megküldi a 
résztvevőknek, a tananyag és a tanfolyami díj részeként. 

http://www.aura-soma.com/
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Mivel a teljes tanfolyam angolul van, illetve fordítással néhány nyelven (német, olasz, 

spanyol, portugál, orosz, kínai, japán, koreai), így azok tudnak ezen részt venni, akik értik. 
Szó van a magyar feliratozásról is, de nincs még döntés erről, miután nem látszott 
érdeklődés a részvételre. Minden esetre, a szeptemberi tanfolyamra már lezárult a 
jelentkezés, de ha újra indul, szóljon, akit érdekelne és a nyelvtudás hiánya akadályozza 
meg a részvételt. 

 

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 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. 

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, a megfelelő távolság, 
fertőtlenítő, stb. biztonságosan tartjuk. 

mailto:tunde.basthy@gmail.com
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Várható:  
 

 Aura-Soma 1. szint – legközelebb szeptember 16-19,  - az első 

lépcső a konzulenssé váláshoz vezető úton. 
 
 
 
 

Aura-Soma 2. szint-  20      2021. október 21-24– a konzulensi képzés 
második lépcsője. 
 
 

 

Aura-Soma 3. szint   2021.november 25-28– 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. érhetőek el- 

 
 

http://www.szin-hely.hu/
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2. A kabbala 72 Angyala és az Aura-Soma sorozat ősszel újra elérhető. 

 
1. rész október 14-17. 
2. rész november 18-20. 
3. rész december 3-5. 
"Az ősi bölcsesség két rendszere kapcsolódik itt össze, a Kabbala Életfa 72 angyala  és az 

Aura-Soma Színrendszer. A Kabbala, melynek gyökerei a zsidó misztikus világból erednek, 
fogadtatást (elfogadni, kapni) jelent. Emberi lényünkön keresztül kapjuk és megtestesítjük 
az Isteni minőség bizonyos részeit a bennünk lakozó angyali energiák által. Az, hogy 
tudatosan befogadóvá válunk ezen angyali hatásokra, --különösen személyes 
Őrangyalunkéra, Szív-és Intelligencia Angyalunkéra-- alkalmat kínál arra, hogy életünk 
lehetőségeiből egyre többet aknázzunk ki, azáltal hogy integráljuk rezgésüket a bennünket 
körülvevő fénytestünkben. Aura-Soma azt jelenti: fény-test. Az Egyensúly üvegek ragyogó 
színei a léleknek tükröt kínálnak, mivel a választott színeink visszatükröznek bennünket, 
segítve, hogy a bennünk pislákoló Isteni aspektusunkat meglássuk. Ez a két rendszer erős 
kombinációt ajánl arra, hogy fényt és tudatosságot hozzunk fizikai létünkbe. Mivel az 
Angyalok és a fény színei kifejezik és felnagyítják a bennünk lévő Istenit, egyre többet 
 előhozhatunk abból a különleges "szín-emberi" teljességből, akik vagyunk." (idézet a 
Kabbala 72 Angyala c. cd borítójáról) 

A tanfolyam személyes angyalaink megismerésén túl az összes (72) angyali névvel megismertet, 
kapcsolatot teremtünk az energiákkal a nevek és más mantrák megszólaltatásával is, továbbá 
képekkel, zenével, kristálytálakkal és más módokon. 
 
Az Aura-Somában a 72 angyal 72 üveghez kapcsolódik. Az üvegek jelentése összekapcsolódva az 
adott energiával különleges átalakulási folyamat részesévé tesz bennünket, segítve saját belső 
lényegünk megismerését. 
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A tanfolyam tananyaga segítségével mások számára is adhatunk információt a születési dátumuk 

alapján. 
 
Ezen a tanfolyamon bárki, akit érdekel, részt vehet, semmiféle előképzettségre vonatkozó feltétel 
nincs, tehát nem szükséges a részvételhez korábbi Aura-Soma-tanulás. 

3.További információk: 

 Meghatározott nyitvatartás most nincs, várhatóan októbertől új helyen várunk Benneteket, -  erről 
lesz külön részletes tájékoztatás - , viszont folyamatosan biztosítjuk, hogy a megrendelt 
termékeket - lehetőleg átutalással, ill. kártyával fizetve – egyeztetett időpontban, személyesen 
átvegyétek (a csomagküldés is lehetséges, GLS-sel, ebben az esetben átutalással vagy utánvéttel 
lehet fizetni).  
A konzultációkra ugyanígy e-mailben, telefonon lehet bejelentkezni. 
 
 
 
 

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