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Tájékoztató a M a j a A s z t r o l ó g u s képzés távoktatásban
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 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.
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Témakörök:
» Maja önismeret * 36 lecke
» Pszichológia * 24 lecke
» Kreatív önismeret * 8 lecke
» Szellemi filozófia * 22 lecke
» Tanácsadás elmélet * 6 lecke
» Tanácsadás gyakorlat * 5 lecke
» Záródolgozat * 1 lecke
A tanfolyam időtartama 9 hónap levelező képzés és 16 óra gyakorlat.
A képzés indulása folyamatos!
A tanfolyamot tanárai: Domokos Erzsébet és Steinmüller Csilla Magdolna
A tanfolyam ára: 22.000.- Ft/hó 9 hónapon keresztül.
A leckéket hetente küldjük emailban.
Érdeklődni és jelentkezni lehet:
Steinmüller Csilla Magdolna
06-20/397-3930
omniverzumtavoktatas@gmail.com

Szeretettel vár a tudatos úton az Omniverzum Szabadegyetem.
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