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Tájékoztató a Bizalmi tanácsadó képzés távoktatásban
Egyre többen keresik a segítségnyújtásnak azt a formáját, amikor a segítő meghallgat, és
tanácsával új utakra világít rá. 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.
A Bizalmi tanácsadó olyan Ember, aki képes arra, hogy a segítséget kérőhöz érzelmileg
kapcsolódjon, így segítve őt abban, hogy problémájára egy másik aspektusból is ráláthasson.
Érzelmileg támogatni valakit számunkra azt jelenti, hogy figyelembe vesszük a társadalomban, a
családban elfoglalt helyét és kapcsolódási pontjait, és segítünk neki abban, hogy képessé váljon
arra, hogy régi problémáit túllépve és elfogadva egy új minőségű életet élhessen, aminek fő iránya
az érzéseken keresztül vezet.
Angliában a Bizalmi tanácsadó képzés ma már a hivatásos tanácsadás nagyon sikeres formája.
Ennek példájára építettük fel mi is Bizalmi tanácsadó képzésünket.
A képzést javasoljuk olyan embereknek, akik:
» már segítőként tevékenykednek (fodrász, kozmetikus, manikűrös, stb...), de szeretnének
szélesebb ismeretekkel rendelkezni,
» természetgyógyászoknak,
» emberekkel dolgoznak, és azoknak,
» érdeklődnek a pszichológia iránt, vagy/és akik
» Bizalmi tanácsadók kívánnak lenni.
Témakörök, melyek feldolgozásra kerülnek a tíz hónap során:
» Integrál filozófia és pszichológia
» Személyiséglélektan
» Tanácsadási módszerek
» Családi szerepek és a REND
» Életkori szerepek, Sorsfordulók
» Rajzelemzés
» Egészségpszichológia

» Egzisztenciális pszichológia
» Életvezetés
» Önismereti, Önfejlesztési gyakorlatok
» Színterápia
» A tanácsadás jogi lehetősége
» A tanácsadás elmélete és gyakorlata
» Haldoklás, halál, gyász, veszteség pszichológia

Modulok:
1) Pszichológia * 40 lecke
2) Kreatív önismeret * 24 lecke
3) Szellemi filozófia * 22 lecke
4) Színterápia * 8 lecke
5) Tanácsadás elmélet * 11 lecke
6) Tanácsadás gyakorlat * 7 lecke
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A tanfolyam költsége:
» havi 228.000.- Ft 10 hónapon keresztül
» személyes konzultációk egyszer a képzés végén: 10.000.- Ft
» vizsgadíj: 10.000.- Ft * A záróvizsga feltétele egy 30 oldalas dolgozat elkészítése.
Érdeklődni: 06-20/397-3930 * Steinmüller Csilla Magdolna * oktatási vezető
honlap: www.omniverzum.com
e-mail: omniverzumtavoktatas@gmail.com
Várjuk jelentkezésedet:
Steinmüller Csilla Magdolna
oktatási vezető, spirituális tanító
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