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Önismereti tanácsadó képzés * Omniverzum Szabadegyetem 

Tájékoztató az Önismereti tanácsadó  képzésről  

 

Miért Önismereti tanácsadó? 

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 éljünk és adjunk tanácsot! Mert a tudás és a tapasztalás az, amit magunkkal viszünk 

életünk végén. 

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 18 hónapos, 3 szemeszteres, melynek végén szükséges egy záró dolgozat elkészítése, 

valamint gyakorlati vizsgát kell tenni annak, aki tanúsítványt szeretne. 

Tanult témakörök a 18 hónap során: 

» Integrál filozófia és pszichológia 

» Bach-virágterápia elmélet 

» Szellemi filozófia * a Szellemi Törvények, a Tudatosság emelkedése, törvényszerűségei 

» OH Önismeret  

» Tanácsadás elmélete és gyakorlata 

» Szellemi Életszabályok 

» Művészetterápia * Alkotó önismeret 

» Kronobiológia elmélet és gyakorlat 

» Függőleges Világkép 

» Színterápia, Színenergetika elmélet 

» OH kártya 

» Számmisztika 2000 után 

» Személyiséglélektan 

» Egzisztenciális pszichológia 

» Új Energiás Tarot * Oda-Vissza Tarot 

» Energetikai alapok 

» Transzperszonális pszichológia 

» Meseterápia * Általános ismeretek és gyakorlati önismeret 

» Önismereti gyakorlatok minden tanítási napon. 
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Önismereti tanácsadó képzés * Omniverzum Szabadegyetem 

A képzés 3 szemeszterből áll, 1,5 év. Egy szemeszter során 10 nap bejárós képzés, havonta 1 

hétvége. Szombaton 10-17.30 között, míg vasárnap 9-16.30 között kerül megszervezésre. 

 

A képzés ára: 140.000.- Ft/szemeszter, 

egyösszegű fizetés esetén -10.000.- Ft kedvezmény (130.000.- Ft/szemeszter), mely összeget az 

adott szemeszter második tanítási hétvégéjéig kell rendezni. 

Havi részletfizetés lehetséges: 28.000.- Ft/ öt hónap alatt (szeptembertől januárig illetve februártól 

júniusig), minden hónap 15-ig. 

A képzés elvégzésének feltételei: 

» Az órákon való személyes részvétel (hiányzás maximum az össz óraszám 10%-ában lehetséges). 

» A képzési tandíj teljesítése. 

» A szóbeli vizsgák sikeres teljesítése, és a beadandó dolgozatok elkészítése a formai és tartalmi 

követelményeknek megfelelően. 

» Módszertani gyakorló napokon való részvétel, és a gyakorlati vizsgák teljesítése. 

» A képzés végét követő 1 éven belül a Záródolgozat elkészítése, melynek témája szorosan kötődik 

a képzés során tanult ismeretekhez. 

A képzésben lehetőség van arra, hogy aki önmagáért, az önismeretért tanul, annak nem kell 

vizsgákat tennie. Célunk a tudás, a tapasztalás és a fejlődés támogatása. 

Képzéseink sikeres elvégzése után hallgatóink tanúsítványt kapnak, mellyel pszichésen egészséges 

embereknek segítő tanácsadást tarthatnak. 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. 

Extra lehetőségek az Omniverzum diákjainak: 

* Iskolánkban KÖNYVTÁR működik, mely diákjainknak ingyenesen igénybe vehető. 

* Művészetterápiás Önismereti program féláron; 

* Vipassana Meditációs tábor kedvezménnyel 

* és minden, iskolánk oktatói által szervezett programon való részvétel kedvezményes. 

 

A képzés helyszíne: Omniverzum Szabadegyetem 

Budapest XIII. kerület, Váci út 4. II. 5., 82-es kapucsengő 

Vidéki diákoknak a Központban alvás megoldható, hálózsákban a földön. Egy éjszaka ára: 1.500.-

Ft. 

 

Érdeklődni és jelentkezni: 

Domokos Erzsébet * oktatási vezető, Katarzisz Komplex Művészeti Terapeuta 

+36-20/333-6475 * infoomniverzum@gmail.com 

honlap: www.omniverzum.hu    

 

 

Tudással várjuk jelentkezésedet!  
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