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Képzési Tájékoztató  

aa   SS zzáá mm  ééss   SSzz íínn   kkoonn zzuull eennss   távoktatás képzésről  

A Szám és Szín konzulens képzés 11 hónapos, 44 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. A személyes részvételt kívánó vizsgák januárban 

és/vagy júniusban lehetségesek. 

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: 

A képzés két olyan csodálatos módszert tartalmaz a képzés, mely átfogó képet képes adni 

az emberről, a Sorsáról, a feladatáról, a kihívásairól és a jelen helyzetéről is. 

A Számmisztika a születési dátumból olvassa ki az adott ember energetikai mintázatát. 

Mindannyian egy meghatározott "csomaggal" születtünk, mely támogatja ez életi Lelki 

Életfeladatunk beteljesítését. 

A Színterápia pedig a konzultáció során elkészített színezés alapján képes feltárni, hogy 

aki a színezést készítette milyen jelen belső dinamikával rendelkezik, mit üzen a 

tudattalan számára és milyen Lelki célok vezérlik. 

Ezen két módszeren keresztül az ember lépésről-lépésre közelebb kerülhet Önmagához, 

Lelkéhez és beteljesítendő Sorsához is. 

Elérkeztünk a tudatosság azon állomásához, amikor is egészségesen is szükséges egy 

állandó fejlődés és változás. Napi szinten tennünk kell jó közérzetünkért és belső 

egyensúlyunkért is. Rálátni hozott energetikai dinamikánkra és megfejlődni Lélek 

Célunkat. 

A képzést javasoljuk olyan embereknek, akik: 

» már segítőként tevékenykednek, de szeretnének szélesebb ismeretekkel rendelkezni; 

» érdeklődnek a Számmisztika és a Színterápia iránt; 
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»  emberekkel foglalkoznak; 

» mélyebb önismeretre vágynak; 

» egyszerűen tudásukat kívánják tágítani;  

» új nézőpontokra szeretnének szert tenni vagy/és akik 

» Szám és Szín konzulensek kívánnak lenni.  

Témakörök, melyek feldolgozásra kerülnek a tíz hónap során: 

» Integrál filozófia és pszichológia  » Egzisztenciális pszichológia  

» Személyiséglélektan  » Életvezetés 

» Számmisztika  » Önismereti, Önfejlesztési gyakorlatok 

» Családi szerepek és a REND  » Kronobiológia 

» Életkori szerepek, Sorsfordulók  » A tanácsadás jogi lehetősége 

» Színterápia » A tanácsadás elmélete és gyakorlata 

» Egészségpszichológia  » Haldoklás, halál, gyász, veszteség pszichológia 

 

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 Szám és Szín konzulens képzésben: 

1. Pszichológia: Személyiséglélektan, Integrál szemlélet, Egzisztenciális pszichológia * 

46 lecke 

Tanár: Steinmüller Csilla Magdolna * spirituális tanító, omnipszichológus 

2. Számmisztika * 30 lecke 

Tanár: Steinmüller Csilla Magdolna * spirituális tanító, omnipszichológus 

3. Kronobiológia * 5 lecke 

Tanár: Cserta Zsófia * Spirituális Lélekgyógyász, Mentálhigénikus  

4. Kreatív Önismeret * 24 lecke 

Tanár: Marelin-Domokos Erzsébet * Maja Asztrológus, Spirituális Lélekgyógyász 

5. Szellemi filozófia * 24 lecke 

Tanár: Steinmüller Csilla Magdolna * spirituális tanító, omnipszichológus 

6. Színterápia * 8 lecke 

Tanár: Pataki Martina * Színtolmács, Spirituális Lélekgyógyász 

7. Tanácsadás elmélet * 8 lecke 

Tanár: Steinmüller Csilla Magdolna * spirituális tanító, omnipszichológus 

8. Tanácsadás gyakorlat * 5 lecke 

Tanár: Steinmüller Csilla Magdolna * spirituális tanító, omnipszichológus 
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A tanfolyam költsége: 

» 4 leckénkként 25.000.- Ft 11 hónapon keresztül; 

» záróvizsgadíj: 25.000.- Ft.  

A tanúsítvány kiadásának feltétele a beadandó dolgozatok megírása, egy záródolgozat 

leadása, továbbá egy gyakorlati vizsga, ahol a számmisztika módszerén keresztül 

bemutatod, hogyan tudod használni. 

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. 

A vizsgák sikeres teljesítése után az tanúsítványát a Felnőttképzési Nyilvántartó rendszer 

állítja ki.  

Felnőttképzési Nyilvántartási számunk: B/2020/000593, Steinmüller Csilla Magdolna e.v. 

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 

 

Várjuk jelentkezésedet * Kalandra és önfelfedezésre fel! 

Steinmüller Csilla Magdolna  
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FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS  

Amely létrejött az OOmmnniivveerrzzuumm  SSzzaabbaaddeeggyyeetteemm  (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 Szám és Szín 

konzulens nevű képzést távoktatás formában. 

3. A Szám és Szín konzulens képzés 11 hónapos, 44 hetes képzés. A leckéket hetente 

kapja a Résztvevő. 

4. A képzés felépítése: 

A képzés sajátossága miatt előzetesen megszerzett tudás beszámítására nincs lehetőség. 

5. A képzésben Résztvevő képzési költsége a teljes képzésre vonatkozóan 275.000.- Ft, 

mely összeg a képzési anyagok díját és a havi kettő online csoportos konzultációt 

tartalmazza.  

A képzési díj fizetési módozata: 

- Képzési díjat 4 leckénkként kell kiegyenlíteni, melynek összege 25.000.- Ft. A kifizetett 

tandíj után kapja a hallgató a leckéket. 

- Záróvizsgadíj: 25.000.- Ft. 

- A képzés végén a modulzáró vizsgára bocsátás feltétele a kiegyenlített tandíj.  

Modulok Lecke Vizsga 

Pszichológia modul 46 Igen /szóbeli 

Szellemi filozófia modul 24 Nincs 

Számmisztika  30 Igen / szóbeli  

Kronobiológia 5 Igen / írásbeli 

Színterápia 8 Igen /írásbeli 

Tanácsadás elmélet 8 Igen / írásbeli 

Tanácsadási gyakorlat 8 Igen /szóbeli 

Önismereti modul 24 Nincs 

Záródolgozat 1 Igen / írásbeli 
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- 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. 

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 12 hónapon belül kell elkészíteni 

és leadni, ezzel tekinthető a képzés sikeresen befejezettnek.  

d) A képzés sikeres elvégzés esetén (minden vizsga és a záródolgozat elfogadása után) 

Szám és Szín konzulens képzettséget igazoló tanúsítványt ad a Felnőttképzési 

Nyilvántartó Rendszeren keresztül, mellyel pszichésen egészséges embereknek segítő 

tanácsadást és tarthat. 

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 hallgató valamilyen okból (pl.: családi ok, szülés, költözés, stb..) szüneteltetni 

kívánja a képzés folytatását ezt 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. 
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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.   

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, 2022. január 12. 

 

              Steinmüller Csilla Magdolna  

            Omniverzum Szabadegyetem oktatási vezető 
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Tájékoztató a  Szám és Szín konzulens  távoktatás képzés  

vizsgafeltételeiről  az Omniverzum Szabadegyetemen 

 

Üdvözöllek! 

A Szám és Szín konzulens távoktatás képzés során elméleti és gyakorlati vizsgát kell tenni.  

A vizsgák a következőféleképpen történnek: 

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. 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 2-3 oldal terjedelmű legyen, s egy hónapod van ennek elkészítésére a modul 

befejezése után. 

4. Kronobiológia: írásbeli vizsga 

A modul záróleckéjében megadott feltételek és kérdések alapján. 

5. 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. 

6. Tanácsadás elmélet: írásbeli vizsga az alábbi kérdésben:  

Hogyan látod önmagadban Carl Rogers által leírt: empátia, elfogadás és a hitelesség 

témakörét? 

7. 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 20-25 oldalas 

záródolgozat elkészítése. A záródolgozatnak elméleti és gyakorlati részt is tartalmaznia kell. A 

gyakorlat egy klienssel végzett számmisztikai tanácsadás ismertetése. A dolgozat elkészítésére az 

utolsó leckét követő 12 hónapban 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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