Omniverzum Szabadegyetem
1132 Budapest, Váci út 4. II. 5.
honlap: omniverzum.hu

: +36-20/397-3930
email: omniverzumtavoktatas@gmail.com

Képzési Tájékoztató
a z Ö n i s m e r e t i t a n á c s a d ó távoktatás képzésről
Az Önismereti tanácsadó képzés 19 hónapos, 76 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 távoktatásban tanuló diákoknak DIÁKOLDALt működtettetünk, melyre a belépést az
első leckével kapja meg a diák.
Továbbá rendszeresen online konzultációkat is tartunk, melyen javasoljuk, hogy a diák
vegyen részt.
A képzésről:
Ma már szinte mindenki tanácsot ad. De vajon milyen tanácsot tudunk adni?
Bizony csak olyat, mely tudatossági szinten mi magunk vagyunk és mely utat és
élethelyzetet már megtapasztaltuk. De biztos, hogy ez a tanácsadás legmagasabb és
leghitelesebb szintje? Bizony NEM!
Nagyon fontos, hogy mi magunk is tanuljunk, fejlődjünk, egyre több és több tudást és
tapasztalatot birtokoljunk. Fontos, hogy szélesebb nézőpontból lássunk életünkre és a
világra, hogy mondandónkat tudásra és tapasztalatra alapozzuk.
Talán végig sem gondoljuk, hogy annak, aki tanácsot ad – s ez lehet fodrász, kozmetikus,
bolti eladó, szomszéd, barát, kolléga, igazából tehát MINDENKI – bizony ez befolyásolja
életét és karmáját is.
Tehát fontos, hogy állandóan fejlődjünk, új és új tudást és tapasztalatot birtokoljunk,
hogy hitelesebben adjunk tanácsot és éljünk! Mert a tudás és a tapasztalás az, amit
magunkkal viszünk életünk végén.
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Az Önismereti tanácsadó pedig nem csak a személyiséget látja, hanem a Lelket is, és
abban tud segíteni, hogy a tanácsért hozzá forduló önmaga Lelkéhez és Szelleméhez
kerüljön közelebb.
A képzés során van 2-3 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 25.000.- Ft.
A képzés havi díja: 25.000.- Ft 19 hónapon keresztül.
Az Önismereti tanácsadó 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 az Önismereti tanácsadó képzésben:
1.

Személyiséglélektan, Integrál szemlélet, Egzisztenciális pszichológia * 46 lecke
Tanár: Steinmüller Csilla Magdolna * spirituális tanító, omnipszichológus

2.

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

3.

Számmisztika, Kronobiológia * 34 lecke
Tanár: Steinmüller Csilla Magdolna * spirituális tanító, omnipszichológus

4.

Színterápia * 8 lecke
Tanár: Pataki Martina * Színtolmács, Spirituális Lélekgyógyász

5.

Kristályterápia * 24 lecke
Tanár: Domokos Erzsébet * Maja Asztrológus, Spirituális Lélekgyógyász

6.

Kreatív Önismeret * 24 lecke
Tanár: Domokos Erzsébet * Maja Asztrológus, Spirituális Lélekgyógyász

7.

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

8.

Tanácsadás elmélet * 16 lecke
Tanár: Steinmüller Csilla Magdolna * spirituális tanító, omnipszichológus
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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 az Önismereti tanácsadó
nevű képzés távoktatás formában.
3. Az Önismereti tanácsadó képzés 19 hónapos, 76 hetes képzés. A leckéket hetente
kapja a Résztvevő.
4. A képzés felépítése:
Modulok

Lecke

Vizsga

Pszichológia modul

62

Igen/írásbeli, szóbeli

Spirituális filozófia modul

22

Igen/írásbeli

Módszertani modul

107

Igen/ szóbeli

Önismereti modul

24

Igen/írásbeli

Záródolgozat

1

Igen/írásbeli

* Maja Asztrológia
* Színterápia
* Számmisztika, Kronobiológia
* Kristályterápia

A képzés sajátossága miatt előzetesen megszerzett tudás beszámítására nincs lehetőség.
5. A képzésben Résztvevő képzési költsége a teljes képzésre vonatkozóan 475.000.- Ft,
mely összeg a képzési anyagok díját és a havi két online csoportos konzultációt
tartalmazza.
Záróvizsgadíj: 25.000.- FtA képzési díj fizetési módozata:
- Képzési díjat 4 leckénként kell kiegyenlíteni, melynek összege 25.000.- 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.
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Banki átutalás: Steinmüller Csilla Magolna e.v.
11771076-22322953 * OTP Bank
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)
Önismereti tanácsadó 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.
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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.
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 kerül 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. június 29.

Steinmüller Csilla Magdolna
Omniverzum Szabadegyetem oktatási vezető
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Tájékoztató az Önismereti tanácsadó távoktatás képzés
vizsgafeltételeiről az Omniverzum Szabadegy etemen
Az Önismereti tanácsadó távoktatás képzés során írásbeli, szóbeli és gyakorlati
vizsgákat kell tenni.
Az írásbeli vizsgákat az egyes modulokhoz, témakörökhöz kapcsolódóan szükséges
megírni. A kész dolgozatot az omniverzumtavoktatas@gmail.com email címre kérjük
elküldeni.
A szóbeli és gyakorlati vizsgák személyes jelenléttel zajlanak az Omniverzum
Szabadegyetem központjában. Ezeket a képzés végén, egy napra szervezve tartjuk, minden
év januárjában, júniusában vagy/és szeptemberében. Erről a képzés vége előtt küldünk
majd tájékoztatót, a szóbeli vizsgák közeledtével.
Az egyes modulok/témakörök vizsgái:
1. Pszichológia: szóbeli elméleti vizsga. * Személyes jelenléttel a képzés végén.
2. Számmisztikai: szóbeli gyakorlati vizsga * Személyes jelenléttel a képzés végén. A
vizsgán egy ismeretlen személynek kell számmisztikai tanácsadást tartani.
3. Kronobiológia: írásbeli vizsga
A modul záróleckéjében megadott feltételek és kérdések alapján.
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.
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 2 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
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nem. A lényeg itt, hogy elmerülj saját energiád elemzésében. A dolgozatban az elemzés
nem kell!
7. Kristályterápia: írásbeli vizsga
Maximum 2 oldalas beszámoló a személyes élményekről, tapasztalatokról, amelyet a
kristályokkal való megismerkedés, munka adott.
8. Tanácsadás elmélet: írásbeli vizsga az alábbi kérdésben:
Hogyan látod önmagadban Carl Rogers által leírt: empátia, elfogadás és a hitelesség
témakörét?
9. Tanácsadás gyakorlat: szóbeli vizsga:
A szóbeli vizsgák során bemutatott tanácsadói működés és egy lekövető beszélgetés a
vizsga tartalma.
Továbbá a képzés sikeres elvégzésének és a tanúsítvány kiállításának feltétele egy 30
oldalas záródolgozat elkészítése. A záródolgozatnak elméleti és gyakorlati részt is
tartalmaznia kell. A gyakorlat egy klienssel végzett, legalább 3 üléses tanácsadói folyamat
bemutatása, mely során legalább 1, a képzés során tanult módszertant alkalmazni kell. A
dolgozat elkészítésére az utolsó leckét követő egy évben van lehetőség.
Budapest, 2021. június 29.

Sikeres felkészülést és sok-sok tudást kívánunk!
Omniverzum Szabadegyetem Tanári Kara
Steinmüller Csilla Magdolna * oktatási vezető
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