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Képzési Tájékoztató
a M a j a A s z t r o l ó g u s távoktatás képzésről
A Maja Asztrológus képzés 9 hónapos, 36 leckés távoktatású képzés.
A képzés során a leckék emailben mennek heti rendszerességgel.
A távoktatás során vannak beadandó dolgozatok, melyeket emailben kell elküldeni.
Szükség esetén lehetőség lehet a diák részéről a távoktatás képzés szüneteltetésére (pl.:
családi ok, költözés, …), mely maximum 2 hónapig lehetséges.
A távoktatás képzés befejezése után egy év áll rendelkezésére a hallgatónak, hogy beadja
a záródolgozatot és levizsgázzon.
Képzésünk nagy hangsúlyt helyez az önismeretre és az önfejlődésre. A diákoknak
igyekszünk megadni minden segítséget, hogy haladjanak fejlődési útjukon és a tudásuk
bővülésében is.
A távoktatás során lehetőség van az adott tanárral online konzultációra, mely 1,5 óra és
5.000.- Ft.
A diákoknak zárt csoport van a facebookon, ahova a diák kérheti felvételét: Útonjárók
vagyunk Omniverzum Szabadegyetem:
https://www.facebook.com/groups/1108603425817481/

A képzésről:
Megszületésünkkel kapunk egy alapvető tulajdonság- és energiacsomagot, és egy Sorsot.
Ezek összessége határozza meg, hogy milyen utat kell bejárnunk, milyen tapasztalataink
lesznek életünk során és hogyan alakul történetünk.
Az alap készségeink, tulajdonságaink megismerésével és tudatosításával irányítani
tudjuk figyelmünket, és ezáltal azokra a lényeges eseményekre, fejlődésekre
koncentrálhatunk, amelyek szükségesek egyéni életutunk bejárásához. Emellett
megtalálhatjuk azokat az egyéni megoldásokat, amelyek személy szerint, nekünk tudnak
segíteni az utunkon.
A Maja Asztrológus képzés során olyan szakembereket kívánunk képezni, akik a
tananyag elsajátítása közben maguk is megismerik saját energia-csomagjukat, bejárják
fejlődésük útját, így a tanfolyam végén nemcsak tudással, hanem gyakorlati tapasztalattal
is rendelkeznek.
Mint tanácsadó és segítő a Lélek Mentor támogatja a hozzá fordulót Lélek szintű
kiteljesedésében, hogy megismerje saját erősségeit és hiányait. Segít, hogy rálásson
egyéni életútjára, a Lélek szintű adottságaira, mely által tudatossá válhat a mindennapi
kihívásokra, a fejlődési lehetőségekre, és az életét meghatározó főbb kérdésekre is.
A Maja Asztrológus rendszer hasonlóan olvasható, mint a numerológia vagy az
asztrológia. A különbség abban mutatkozik meg, hogy tisztán és egyértelműbben
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mutatja meg a Lélek minőségét, esszenciáját és feladatát. S az sem utolsó szempont,
hogy már 9 hónap alatt elsajátítható a teljes tudás.
A Maja Asztrológus képzés során megtanult módszerekkel megismerhetjük saját
képességeinket, alapvető erősségeinket, és azokat a területeket, melyeket erényekké kell
alakítanunk. Majd mindezt a tudást bevezethetjük a mindennapjainkba is.
Mindamellett a Maja rendszer használata nagy lehetőség bármilyen tanácsadási
munkában. Szélesebb nézőpontból tudunk ránézni a másik emberre, és a cselekedetei
mögötti motivációkra. Látjuk Lélek esszenciáját és annak megfelelően tudunk neki utat
mutatni.
A tanfolyam által:
* A Maja rendszeren keresztül megismerhetjük önmagunkat, hozott energiáinkat,
adottságainkat, erősségeinket és feladatainkat.
* Felismerhetjük alap érzelmeinket, gondolatainkat, igényeinket, ezáltal könnyebben
tudjuk kikommunikálni szükségleteinket. Így valóban azt kaphatjuk egy kapcsolattól,
amit szeretnénk.
* Életünket tudatosan élhetjük a hétköznapokban, ismerve, és ezáltal meglátva azokat a
lehetőségeket, időszakokat, amelyek támogatják fejlődésünket és kiteljesedésünket.
* A mindennapi energiák negatív hatása helyett, azokat önmagunk építésére
használhatjuk fel.
* A Maja Asztrológus a megtanult módszerek segítségével meglátja a hozzá forduló
ember lélek szintű adottságait, és ezáltal tudatosan támogathatjuk őket saját fejlődési
utunkon.
A képzés során van 1-2 beadandó dolgozat. A képzés végén pedig a modulokból elméleti
és gyakorlati vizsgát kell tenni. A vizsgák folyamatáról a képzés során időben értesítünk.
A záróvizsga feltétele egy 30 oldalas záródolgozat elkészítése.
A záróvizsgadíj 10.000.- Ft.
A Maja Asztrológus képzés során igen sok új információt adunk át, sok „kötelező” és
ajánlott irodalmat sorolunk fel. Azonban ezek mind a hallgatókért vannak. Az ő tudásuk
és fejlődésük az elsődleges a képzés során.
Ennek befogadásához azonban sok-sok türelem, kitartás, akarat és erő szükséges.
Azonban tudnod kell, hogy ezen tulajdonságok nélkül NINCS fejlődős.
A képzés kezdése NINCS időponthoz kötve. Már most kezdheted!
A képzést az első hónap tandíjának befizetésével lehet kezdeni.
Ha bármi kérdés felmerül benned, írd meg és megválaszoljuk.
Modulok, tanult témák a Maja Asztrológus képzésben:
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1.

Maja Asztrológia * 36 lecke
Tanár: Domokos Erzsébet * Maja Asztrológus, Spirituális Lélekgyógyász

2.

Személyiséglélektan, Integrál szemlélet, Egzisztenciális pszichológia * 24 lecke
Tanár: Steinmüller Csilla Magdolna * spirituális tanító, omnipszichológus

3.

Kreatív Önismeret * 8 lecke
Tanár: Domokos Erzsébet * Maja Asztrológus, Spirituális Lélekgyógyász

4.

Szellemi filozófia * 22 lecke
Tanár: Steinmüller Csilla Magdolna * spirituális tanító, omnipszichológus

5.

Tanácsadás elmélet * 5 lecke
Tanár: Steinmüller Csilla Magdolna * spirituális tanító, omnipszichológus

6.

Tanácsadás gyakorlat * 5 lecke
Tanár: Steinmüller Csilla Magdolna * spirituális tanító, omnipszichológus

Az igazi, hiteles tanácsadó először önmaga járja végig a fejlődés útját, és amikor már ő
megtette a lépéseket hátra fordul és segíti és támogatja az utána jövőket.
Légy Te is hiteles tanácsadó!

Érdeklődni:
Steinmüller Csilla Magdolna * spirituális tanító, oktatási vezető
+36-20/397-3930
email: omniverzumtavoktatas@gmail.com
Honlapok:
omniverzum.hu
spiritualislelekgyogyaszat.com
vipassana-meditacio-elvonulas.com

Várjuk jelentkezésedet * Kalandra és önfelfedezésre fel!
Steinmüller Csilla Magdolna
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FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS
Amely létrejött az Omniverzum Szabadegyetem (működtető: Steinmüller Csilla
Magdolna e.v., 1203 Budapest, János utca 31. 8/51., adószám: 67834781-1-43,
Nyilvántartási szám: 50829929, Felnőttképző nyilvántartási szám: B/2020/000593) a
továbbiakban, mint Képző, valamint a képzésben Résztvevő között a mai napon az
alábbi feltételekkel:
1. A Képző és a Résztvevő a mai napon Felnőttképzési Szerződést köt iskolarendszeren
kívüli képzésben való részvételre.
2. A Képző a képzésben Résztvevő megszervezi és lebonyolítja a Maja Asztrológus
nevű képzés távoktatás formában.
3. A Maja Asztrológus képzés 9 hónapos, 36 hetes képzés. A leckéket hetente kapja a
Résztvevő.
4. A képzés felépítése:
Modulok

Lecke

Vizsga

Pszichológia modul

35

Igen/szóbeli

Szellemi filozófia modul

22

Igen/írásbeli

Módszertani modul

36

Igen/ szóbeli

Önismereti modul

8

Igen/írásbeli

Záródolgozat

1

Igen/írásbeli

* Maja Asztrológia

A képzés sajátossága miatt előzetesen megszerzett tudás beszámítására nincs lehetőség.
5. A képzésben Résztvevő képzési költsége a teljes képzésre vonatkozóan 198.000.- Ft,
mely összeg a képzési anyagok díját és a havi egy online csoportos konzultációt
tartalmazza.
Záróvizsgadíj: 10.000.- FtA képzési díj fizetési módozata:
- Képzési díjat 4 leckénként kell kiegyenlíteni, melynek összege 22.000.- Ft. A kifizetett
tandíj után kapja a hallgató a leckéket.
- A képzés végén a modulzáró vizsgára bocsátás feltétele a kiegyenlített tandíj.
- A fizetés módja: készpénzes befizetés vagy banki átutalás.
Banki átutalás: Steinmüller Csilla Magolna e.v.
11771076-22322953 * OTP Bank
A jelentkezés a Jelentkezési lap kitöltésével (melyben elfogadja a Felnőttképzési
Szerződésben leírtakat is a hallgató) és visszaküldésével válik érvényessé.
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6. A Képző vállalja, hogy:
a) A képzést távoktatás formában lebonyolítja.
b) Az írásbeli, gyakorlati és a szóbeli vizsgákat a jogszabályi kereteknek megfelelően
megszervezi.
c) A záródolgozatot a képzés befejezése után maximum 1 éven belül kell elkészíteni és
leadni, ezzel tekinthető a képzés sikeresen befejezettnek.
d) A képzés sikeres elvégzés esetén (minden vizsga és a záródolgozat elfogadása után)
Maja Asztrológus képzettséget igazoló Tanúsítványt ad, mellyel pszichésen egészséges
embereknek segítő tanácsadást tarthat.
A tanúsítványt a Felnőttképzési Nyilvántartási rendszeren keresztül kerül kiadásra.
A képzést végzett hallgatók – a jelenlegi jogszabályok alapján – a 9609 szakmai szám
alatt, „M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás” megnevezéssel folytathat tanácsadói
tevékenységet, illetve vállalkozói igazolványt válthat ki.
e) Kötelezettséget vállal a nyújtott oktatási program teljesítéséért, felelősséget vállal a
távoktatás tananyagának minőségéért.
7. A képzésben Résztvevő vállalja, hogy:
a) A képzés összegét megfizeti. A képzési költség a képzés lebonyolítását fedezi.
b) Kijelenti, hogy pszichiátriai kezelés alatt nem áll.
c) Elfogadja az oktatás rendjét, teljesíti az oktatás rendjébe illesztett írásbeli és szóbeli
beszámolókat, vizsgákat.
8. Ezen szerződést a Képző és a képzésben Résztvevő közös megegyezéssel, írásban
módosíthatja, illetve bonthatja fel. Amennyiben bármelyik fél a szerződésben foglaltakat
figyelmeztetés után sem teljesíti, a másik fél a szerződés azonnali felbontását
kezdeményezheti.
Ha a Résztvevő valamilyen okból (pl.: családi ok, szülés, költözés, stb..) szüneteltetni
kívánja a képzés folytatását ezt maximum 2 hónapig teheti meg, melyet írásban jelezni
köteles a Képző felé.
A Résztvevő a képzés abbahagyását köteles egy hét után jelezni a Képző felé, hogy a
Képző az adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tudjon tenni a Felnőttképzési
Nyilvántartási Rendszer felé és kijelentse a Résztvevőt a képzésből.
9. Adatkezelési kikötés, kiegészítés:
a) Képző, mint adatkezelő tájékoztatja a képzésben Résztvevőt, hogy a szerződésben
megadott személyes adatait szerződés teljesítése, valamint bejegyzett felnőttképzőként az
előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése jogcímén kezeli.
b) A személyes adatok címzettjei: a Vállalkozás ügyfélkiszolgálással kapcsolatos
feladatokat ellátó munkavállalói, könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói, és
adatfeldolgozói, valamint a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszer.
c) A személyes adatok tárolásának időtartama: a szerződés megszűnését követő 5 év.
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d) A személyes adatok adatfeldolgozásra átadásra kerülnek adózás, könyvelés céljából a
vállalkozás által megbízott könyvelő irodának, postázás szállítás céljából a Magyar
Postának, illetve a megbízott futárszolgálatnak, vagyonvédelem céljából a vállalkozás
vagyonvédelmi megbízottjának. Emellett a törvényi előírások szerint az adatok a
felnőttképzési adatkezelési rendszerben kerülnek az előírt módokon felhasználásra.
e) Az érintett természetes személy jogairól, az adatfeldolgozók személyéről információk a
Vállalkozás
honlapján
(https://www.omniverzum.hu/adatkezelesi-tajekoztato/)
elérhető Adatkezelési tájékoztatóban olvashatók.
A fenti információkat és a tájékoztatás tudomásul vételét Résztvevő a Jelentkezési lap
visszaküldésével elismeri.
Az itt nem szabályozott kérdésekben a Ptk. szabályai az irányadóak.
Budapest, 2021. január 29.

Steinmüller Csilla Magdolna
Omniverzum Szabadegyetem oktatási vezető
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Maja Asztrológus vizsga menete
Tudjuk, hogy még korai, de szeretnénk, ha tisztában lennél a vizsga módjával és a
tanúsítvány kiállításának feltételeivel.
A Maja Asztrológus távoktatás képzés 36 hetes képzés.
A képzés célja: a diák átfogó tudásra tegyen szert a Maja Rendszer ismeretében,
használatában és a Maja Asztrológiai tanácsadás folyamatában.
A Maja Asztrológus tanúsítvány feltétele a 36 hetes távoktatás képzés elvégzése és a
vizsgafeltételek teljesítése.
Az elméleti (távoktatás) képzés végén, aki az Omniverzum Szabadegyetem Maja
Asztrológus tanúsítványát szeretné megkapni, annak a képzés befejezését követően 9
hónapon belül záróvizsgát kell tenni. (Ez az időpont a bejárós diákok vizsganapja, mely
január végén és június közepén esedékes. Ettől eltérő időpont egyéni megbeszélés tárgyát
képezi.)
Ennek menete:
1. A Záródolgozat leadására az utolsó lecke küldése után 9 hónapod van. A 27. leckében
elküldjük az ehhez szükséges tudnivalókat.
2. Pszichológiai szóbeli vizsga, melynek kérdéssorát a 25. leckében mellékeljük.
3. Egy átfogó beszélgetés a jelen korról, a tanácsadó lehetőségeiről, feladatáról és
felelősségéről. Ebben arra vagyok kíváncsi, hogy Te, hogy látod a világot, mit változtál a
képzés alatt, és milyen módon kívánsz tanácsadó lenni.
4. Szóbeli gyakorlati Maja Asztrológiai vizsga, mely során kapsz egy születési dátumot
és ott kell egy elemzést készítened. A lényeg, hogy lásd át a rendszert és használni tudd. Az
átfogó tudásra vagyunk kíváncsiak.
(Ugyan ez a folyamat akkor is, ha valaki bejárós képzésbe jár.)
Mindezek után van lehetőség a Maja Asztrológus tanúsítvány kiállításra.
Ha kérdésed van írd meg és megválaszoljuk. Jó tanulást és sikeres vizsgát kívánunk:
Steinmüller Csilla Magdolna és az Omniverzum Szabadegyetem csapata

Budapest, 2021. január 29.

Omniverzum Szabadegyetem * Maja Asztrológus távoktatás képzés

7

