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SZÍN-HELY Hírek 

2023. 01.23. 

                 Boldog hold újévet kivánunk,  

                    a víz nyúl éve elkezdődött!    

I. Az Aura-Soma Academy hírei: 

1. Az új üveg B122 Poszeidon: Ragyogó Magenta/ Lime Zöld (2022.december 14. 12h (GMT) 

Kulcsmondata: Amint elengedem mindazt, ami már többé nem szolgál engem, táplálom azt a lehetőséget, hogy teljes mértékben 

szeressem magam.  

Megerősítés: Szeretettel és együttérzéssel önmagam iránt fejlődöm, ahogy elfogadom a változást.  

 

Mike első gondolatai magyarul itt olvashatók:  https://www.aura-soma.com/downloads/Emails/B122/aspl/hungarian.html 

http://www.szin-hely.hu/
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2./     Képzési hírek 

Már ismét vannak olyan akadémiai tanfolyamok, amelyek Angliában személyes részvétellel 
elérhetőek, de az Akadémia, és személy szerint Mike Booth, továbbra is intenzíven használja a 
média és internet felületeket.  

Ahogy korábban jeleztük, az elmúlt időszakban is folytatódott az online meditációs sorozat Mike-
kal, és ez idén is elérhető, minden hónapban a zoom-on, legközelebb február 5-én lesz, azután 
havonta egyszer, vasárnap délben (magyar idő szerint). A csatlakozáshoz linket a facebook-on 
találhatsz az Akadémia oldalán, de megosztjuk mi is. 

 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 folyamatosan elérhető, bármikor lehet rá jelentkezni és 
egyénileg végezni. A heti egy videóban kb. 1 órányi felvett anyagban az egyes odaút-
visszaút üvegpárokról beszél Mike, meditációkkal mélyítve az infókat. A videó sorozat már 
magyar nyelvű feliratozással is elérhető.  

Az Akadémia honlapján meghirdette a 2023. évi programjait, valamennyi Mike által tartott 
tanfolyam a konzulensi regisztráció megújításának feltételét teljesíti, általában 2 évre lehet 
megújítani a tagságot. 

A tanfolyamokra folyamatosan a www.aura-soma.com oldalon lehet jelentkezni, a honlapon már 
regisztráltaknak a belépés után, illetve a honlap új látogatóinak a regisztrációt követően. A részvételi díj az 
angliai tanfolyamok esetében a szállást és teljes ellátást is tartalmazza, a tanfolyam kezdő napját megelőző 
estétől a tanfolyam utolsó napját követő reggelig, az utiköltséget – repülőjegy és transzfer - nem. 

Jelenleg lehet jelentkezni a következő tanfolyamokra: 

- A Szív Smaragdja április 2-5. 
- Az Elengedés 7 szintje május 4-7. 
- Csakra séta és mandala  tánc  május 31-június 6. 
- Encode the Time Shift  július 22-25. 
- Én vagyok augusztus 21-24. 

http://www.szin-hely.hu/
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4. Az Aura-Soma rendszer 2023-ban 40 éves.  

Az évforduló megünneplése augusztus 20-án lesz, egy 1 napos program keretében a Shire 
Farmon. 

Ezt a programot követi augusztus 21-24. között Mike Booth egy új tanfolyama  „I am” –én vagyok 
cimmel, amely arra összpontosít, hogy ha az Aura-Soma rendszerével dolgozunk, akkor ez 
támogatja azt, hogy a legjobbak legyünk, akik lehetünk. 

A részvételi díjak a www.aura-soma.com oldalon a belépést követően megtalálhatók, illetve ott 
lehet helyet is foglalni a tanfolyamra.  

Ezen az öt napos ünnep+ tanfolyamon én résztveszek, ha valakit érdekel még, írjon emailt, és az 
érdeklődőkkel a részleteket közvetlenül egyeztetjük majd. Amennyiben egy csoport összejön, 
természetesen igény szerint tolmácsolás is megoldható.  

II. Képzések a SZÍN-HELY-en 

1. A konzulensi tanfolyamok:  

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 Akadémiai 
bizonyítványok is letölthetők. 

A pontosított időpontok 2023. I. félévben a következők: 

 Aura-Soma 1. szint – 2023. március 9-12. - az első lépcső a 

konzulenssé váláshoz vezető úton. 
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Aura-Soma 2. szint - 2023. április 20-23.– a konzulensi képzés második 

lépcsője. 

 

Aura-Soma 3. szint -  2023. június 1-4.- 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 – https://szin-hely.hu/tanfolyamok/. 

2. További tanfolyam 

Amit az Aura-Somáról feltétlenül tudni kell (Essentials=Lényeg)  

2023. február 4-5.         Még 2 szabad hely van, írj email-t, ha érdekel. 

 

Az Aura-Soma Lényeg tanfolyam (Essentials) azt adja, Amit az Aura-Somáról feltétlenül tudni 
kell. 
Ez egy jó alkalom a pihenésre, tapasztalatokra és arra, hogy a két gyakorlatias napon a belső 
felfedezés utján előrelépjünk. Az alapvető ismeretek azoknak szólnak, akik nem feltétlenül vágnak 
bele a konzulensi képzésbe, de saját maguk, ill környezetük számára is fontos információkat 

http://www.szin-hely.hu/
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tudnak itt szerezni, majd megosztani másokkal, a színek nyelvével, az Aura-Soma termékekkel 
kapcsolatban, és ahogyan ezek segíteni tudnak a jobb közérzet megteremtésében. 
Ezt a két napot elvégezve lehetőség van a továbblépésre, Mike Booth ugyanis egy 3 napos un 
Essential instruktori képzést is tart, amelynek résztvevői számára lehetőség lesz arra, hogy ezt a 
két napos bevezető kurzust megtartsák. 

III. További információk: 

Nyitvatartás:  

Állandó nyitvatartás továbbra sem lesz, e-mailben időpont egyeztetés alapján várunk szeretettel. 

A csomagküldés  GLS-sel, ennek díja kisebb doboz esetén (kb 5-6 üvegig) 2585Ft, nagyobb 
doboznál 3260 Ft, az utánvét díja + 1000Ft.  

       
 
 

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

 www.szin-hely.hu  
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