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Képzési Tájékoztató  

aa   BBiizzaa ll mmii   távoktatás képzésről  

A Bizalmi tanácsadó képzés 10 hónapos, 40 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 képzésről: 

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 

és tudatilag kapcsolódjon, így segítve őt abban, hogy problémájára egy másik 

názőpontból 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 a tudáson és 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 
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» Bizalmi tanácsadók kívánnak lenni.  

Témakörök, melyek feldolgozásra kerülnek a tíz hónap során: 

» Integrál filozófia és pszichológia  » Egzisztenciális pszichológia  

» Személyiséglélektan  » Életvezetés 

» Tanácsadási módszerek  » Önismereti, Önfejlesztési gyakorlatok 

» Családi szerepek és a REND  » Színterápia 

» Életkori szerepek, Sorsfordulók  » A tanácsadás jogi lehetősége 

» Rajzelemzés  » 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 az ÉletÚt és LélekÚt tanácsadó képzésben: 

1. Személyiséglélektan, Integrál szemlélet, Egzisztenciális pszichológia * 40 lecke 

Tanár: Steinmüller Csilla Magdolna * spirituális tanító, omnipszichológus 

2. Kreatív Önismeret * 24 lecke 

Tanár: Domokos Erzsébet * Maja Asztrológus, Spirituális Lélekgyógyász 

3. Szellemi filozófia * 22 lecke 

Tanár: Steinmüller Csilla Magdolna * spirituális tanító, omnipszichológus 

4. Színterápia * 8 lecke 

Tanár: Varga Éva * Színtolmács, Spirituális Lélekgyógyász 

5. Tanácsadás elmélet * 14 lecke 

Tanár: Steinmüller Csilla Magdolna * spirituális tanító, omnipszichológus 

6. Tanácsadás gyakorlat * 7 lecke 

Tanár: Steinmüller Csilla Magdolna * spirituális tanító, omnipszichológus 

A tanfolyam költsége: 

» 4 leckénként 22.000.- Ft 10 hónapon keresztül 

» személyes konzultáció egyszer a képzés végén: 10.000.- Ft 

» vizsgadíj: 10.000.- Ft * A záróvizsga feltétele egy 30 oldalas dolgozat elkészítése. 

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! 
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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 OOmmnniivveerrzzuumm  SSzzaabbaaddeeggyyeetteemm  (működtető: Domokos Erzsébet e.v., 

1213 Budapest, Cirmos stny. 1. IV/18., adószám: 66308986-1-43, Nyilvántartási szám: 

33690099, Felnőttképző nyilvántartási szám: B/2020/000592) 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 Bizalmi tanácsadó 

nevű képzés távoktatás formában. 

3. A Bizalmi tanácsadó képzés 10 hónapos, 40 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 220.000.- Ft, 

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

tartalmazza.  

A képzési díj fizetési módozata: 

- Képzési díjat 4 leckénként kell kiegyenlíteni, melynek összege 22.000.- 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. 

Banki átutalás: Domokos Erzsébet e.v. 

10700615-57843269-51100005 * CIB Bank 

6. A Képző vállalja, hogy: 

a) A képzést távoktatás formában lebonyolítja. 

Modulok Lecke Vizsga 

Pszichológia modul 55 Igen/szóbeli 

Spirituális filozófia modul 22 Igen/írásbeli 

Módszertani modul 

* Színterápia 

* Tanácsadási gyakorlat 

15 Igen/ írásbeli  

Önismereti modul 24 Igen/írásbeli 

Záródolgozat 1 Igen/írásbeli 
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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) 

Bizalmi tanácsadó képzettséget igazoló Tanúsítványt ad, mellyel pszichésen egészséges 

embereknek segítő tanácsadást 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.  

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 és OSAP 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, valamint az OSAP rendszerében 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.  
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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, …………………………………….. 

 

2020. szeptember 1. 
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