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Önismereti Tanácsadó * Omniverzum Szabadegyetem 

Tájékoztató az Önismereti Tanácsadó  távoktatás képzés  

vizsgafeltételeiről  az Omniverzum Szabadegyetemen 

 

Üdvözöllek! 

Tudjuk, hogy még nagyon korai, de szeretnénk, ha tisztában lennél a vizsgákkal a 

képzés során. 

Az Önismereti Tanácsadó távoktatás képzés során elméleti és gyakorlati vizsgát kell 

tenni. 

A vizsgák a következőféleképpen történnek: 

1. Pszichológia elméleti vizsga. Vizsga lehetőség a bejárós képzés diákjaival együtt 

lehetséges (általában június és január), melynek helyszíne az Omniverzum 

Szabadegyetem központja.   

 

2. Számmisztikai gyakorlati vizsga * Vizsga lehetőség a bejárós képzés diákjaival 

együtt lehetséges – ez szintén január és június –, melynek helyszíne az Omniverzum 

Szabadegyetem központja. Ekkor egy idegen embernek kell számmisztikai 

tanácsadást adni. 

 

3. Kronobiológia írásbeli vizsga 

Egy személy teljes kronobiológiai elemzése + az adott személlyel folytatott egyéni 

beszélgetés a kronobiológiai mátrixáról, és ennek összefoglalása is bele kell kerüljön 

a beadandó dolgozatba. 

 

4. Egzisztenciális pszichológia írásbeli vizsga 

Egy egzisztenciális létkérdés felvázolása, és azt megírni, hogy benned ez, hogy van 

meg, és változott-e az évek folyamán. Most hogy látod, és hogy látod a 

tanácsadásban. 

 

5. Színterápia írásbeli vizsga 

Saját színezéseid alapján (két sablont legalább figyelembe véve) készíts egy 

beszámolót arról milyen témákat, kérdéseket vetnek fel a megjelenő színek. Határozd 

meg a pillanatnyi színedet és színezéseidet, bontsd vissza elsődleges színekre is. Ezek 

milyen üzeneteket adnak számodra? 

Milyen színek, témák tudnának segítségedre lenni a problémák megoldásában? 

Kaptál-e a színezések értelmezése során valamiben újszerű rálátást, szemléletváltást? 

A beszámoló 1,5-2oldal terjedelmű legyen. 
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6. Maja Asztrológia írásbeli vizsga * két feladat van: 

1.) Egy Sárkány naptól 40 napig kövesd a napi energiákat, és a 40 nap végén írd meg 

a tapasztalataidat maximum 20 oldalban. A lényeg, hogy koncentrálj az adott nap 

dinamikájára, jegyére, számára, és mindezt azért, hogy kezd el felismerni a napok 

hatásait magadra. 

2.) Saját kapcsolati hálód alapján írj egy maximum 2 oldalas beszámolót arról, hogy 

mire láttál rá önmagaddal kapcsolatban, mi az, ami felismerést hozott, és mi az, ami 

nem. A lényeg itt, hogy elmerülj saját energiád elemzésében. A dolgozatban az 

elemzés nem kell! 

 

7. Tanácsadás elmélet: Hogyan látod önmagadban Carl Rogers által leírt: empátia, 

elfogadás és a hitelesség témakörét? 

 

8. Tanácsadás gyakorlati vizsga: a pszichológia és a számmisztika vizsgával 

egyidőben Budapesten. 

 

Továbbá a záróvizsga feltétele egy 30 oldalas dolgozat elkészítése. A záróvizsgára a 

képzés befejezését követően egy évig van lehetőség. 

 

Budapest, 2019. április 17. 

 

Sikeres felkészülést és sok-sok tudást kívánunk! 

Omniverzum Szabadegyetem Tanári Kara 

Steinmüller Csilla Magdolna * oktatási vezető 


