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Képzési Tájékoztató  

a SSpp ii rr ii ttuuáá ll ii ss   LL éé ll eekk ggyy óóggyyááss zz   távoktatás képzésről  

A Spirituális Lélekgyógyász képzés 6 szemeszteres, 3 szemeszter levelező és 3 

szemeszter hétvégi felnőttképzés formában. 

A másfél év távoktatás során a leckék emailben mennek heti rendszerességgel. A másfél 

év végén vizsgát kell tenni a hallgatónak és utána folytathatja a bejárós képzést.  

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 másfél éve után egy év áll rendelkezésére a hallgatónak, hogy 

levizsgázzon és beüljön a bejárós Spirituális Lélekgyógyász képzésbe. 

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 képzés szellemiségéről: 

A Spirituális Lélekgyógyász képzés azoknak az Embereknek kíván utat mutatni, akik 

aktívan kívánnak részt venni a Tudatosodás és a Változás folyamatában. Akik nyitottak 

az új dolgokra, mernek és akarnak változni, fejlődni, szert tenni magasabb szintű 

önismeretre és önfejlődésre, és az egyéni fejlődési utat járva már egy magasabb 

nézőpontból kívánnak segíteni az utánuk jövőknek.  

Mit jelent maga a Spirituális Lélekgyógyász elnevezés?  

Spirituális = túlmutat az egyéleti életen, túl a személyiségen, és egy személyiségen túli, 

lelki dimenzióba vezet. Az ember spirituális lény, ha elismeri ezt, ha nem. Lelkünk 

halhatatlan, Szellemi Esszenciánk úgyszintén. A spirituális létezés ezen minőségek 

beépítését jelenti életünkbe.  

Lélekgyógyász = nem a személyiség, nem a viselkedés, nem a panaszok és nem a 

hozzájuk tartozó kérdések dimenziója. (Az a hagyományos pszichológia világa.) A 

lélekgyógyász túllép ezeken, azonban fontos ismerni ezeket a szinteket is. Hiszen itt, 

ebben az életben csak a személyiségen keresztül tud megnyilvánulni a Lélek. A 
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lélekgyógyászat feltárja az ember történetek nélküli, Esszenciális Énjét; meghallgatja az 

élettörténeteket, és a történeteket elszenvedett embert igyekszik felemelni a Lelkéhez.  

A Spirituális Lélekgyógyász minőségi elméleti és gyakorlati tudással és hitelességgel 

rendelkező segítő, aki segíti feltárni az egészséges, fejlődni, változni, kiteljesedni vágyó 

ember belső dimenzióit. Egyértelmű tudása van a Szellemi Törvényszerűségekről, tudja, 

hogy mi, hogyan és miért pont úgy működik a Világban és a Kozmoszban, tehát ismeri 

az Egyetemes RENDet. 

Továbbá ismeri azokat a módszereket is, amelyek – akár egy születési dátumból is – 

megmutatják a másik ember energetikai mintázatát, ezen belül potenciális lehetőségeit és 

kihívásait. Összegezni képes az energiák alkotta mintázatot a valósághoz kapcsolódó 

személyiség aspektusaival és kettőt képes közelíteni egymáshoz, megteremtve ezzel az 

egyén egyensúlyi állapotát, belső harmóniáját.  

Képes utat tud mutatni a változáshoz és a fejlődéshez; felelősségteljesen tud segíteni; 

ismer olyan módszereket, melyek használata megkönnyíti a másik ember belső, 

önismereti útját, támogatja annak mielőbbi belső gyógyulását és kiteljesedését.  

A képzés célja, hogy minden diák fejlődjön, közelebb kerüljön a Lelkéhez, Szelleméhez és 

az Szellemi Törvényekhez, majd pedig boldog, szabad és kiegyensúlyozott életet éljen 

a Változás Nagy folyamatában.  

Egyértelműen tapasztaljuk, hogy a Tiszta Tudás az egyetlen, ami a nehezebb időkön 

átsegíthet minket. „Csak folyamatos belső fejlődés által találhatunk mindig újdonságot és 

érdekességet az életben. Nincsen más kielégítő mód.” * Sri Aurobindo1 

És csak a megszerzett, megfejlődött tudás és tapasztalás az, amit magunkkal viszünk, ha 

a Földi dimenzióból távoznunk kell. 

Fontos megértenünk, hogy minden, ami eddig történt velünk, az teljesen helyén volt az 

adott pillanatban, hiszen ezen történeteink segítségével jutottunk el arra a pontra, ahol 

most tartunk. A múlt értékeit, az ott megszerzett tudást átemeljük egy olyan új 

minőségbe, mely segít fellépni a következő tudatossági szintre. 

A képzésben megtanulunk különböző módszereket, melyekkel egyértelműen 

láthatjuk a történetek nélküli, Esszenciális Én vagy Lélek minőségeket, illetve 

hangsúlyt fektetünk a személyiség fejlődésére is. Ma már egyértelmű, hogy 

személyiség és Lélek szinten együtt, egy időben, integráltan kell fejlődnünk ahhoz, 

hogy lábunkat stabilan megvethessük egy új tudatossági szinten. 

Meg kell, hogy értsük, hogy életünk valódi és értelmes célja a fejlődés és tapasztalás. 

Ezért vagyunk jelenleg a Földi dimenzióban. Akik ma itt vagyunk, mindannyian 

fejlődni, tanulni jöttünk. De sajnálatos módon sokan még nem ébredtek rá erre, illetve 

ma már sokan ébredeznek. Az Ébredőknek segítségre van szükségük, iránymutatásra, 

hogy önmagukra találjanak.  

 
1 in: Letters on Woga, SABCL, Vol. 23, 715.o. 
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„Vannak olyan lények, aki szemét alig lepi por; ha ők nem hallják a tanítást, elvesznek. 

Ha azonban meghallják a Tant, eljutnak a megszabaduláshoz.” * idézet a Páli Kánonból 

A Spirituális Lélekgyógyászok feladat ez az iránymutatás és segítségnyújtás. A 

Spirituális Lélekgyógyász tudja, hogy honnan jöttünk, hova tartunk és mi az értelme 

az életnek! Segítők ők, akik segíteni jöttek. Segíteni egymásnak és az embereknek. 

Segíteni a Földnek, a Mindenségnek, hogy felemelkedhessünk a következő fejlődési 

szintre.  

Igen felforgató időket élünk. Külső és belső viharok, kérdések és kétségek állandó 

áradata sodor minket. Azonban ez nem véletlen. Itt az idő a fejlődés következő spiráljára 

lépni az emberiségnek. 

“Sem a hierarchia, sem a kormány nem mindentudó. A jövő számunkra is a lehetőségek és 

valószínűségek sokféleségében jelenik meg. Hogy melyik úton fognak járni a valódi események, az 

nem látható részletesen. Ez sok szempontból magán az emberiségen múlik. Nekünk szabad 

akaratunk van és megválaszthatjuk a jövőnket. Mert mi mindig választunk, még akkor is, amikor 

azt hisszük, hogy egyáltalán nem választunk. … 

Először az emberiség többsége el kell határozza, hogy összhangban és nem szemben működik az 

élettörvényekkel.” * Hylozoika 

S ezért kell tanulni! A TUDÁS, a Szellemi Törvények tudása fogja kiemelni az embert, és 

általa az emberiséget a zsákutcából, melybe belekerült. 

Ehhez azonban minden egyes ember egyéni, tudatos ráébredése, döntése és lépései 

szükségesek! Mert senki, tehát SENKI nem lépkedhet helyettünk. Ezért kell tanulni. Mert 

a Vízöntő-kor egy tudáson alapuló kor. 

S miután Te tudatosan járod az utat, van lehetőséged az utánad jövőnek segíteni. 

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 Spirituális Lélekgyógyász képzésben: 

Másfél év távoktatás anyagok:  

1. Személyiséglélektan, Integrál szemlélet, Egzisztenciális pszichológia * 46 lecke 

Tanár: Steinmüller Csilla Magdolna * spirituális tanító, omnipszichológus 

2. Bach-virágterápia * 24 lecke 

Tanár: Szántó Adrienn * Spirituális Lélekgyógyász, Bach-virág tanácsadó 

3. Kreatív Önismeret * 24 lecke 

Tanár: Domokos Erzsébet * Maja Asztrológus, Spirituális Lélekgyógyász 

4. Szellemi filozófia * 23 lecke 

Tanár: Steinmüller Csilla Magdolna * spirituális tanító, omnipszichológus 
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5. Maja Asztrológia * 36 lecke 

Tanár: Domokos Erzsébet * Maja Asztrológus, Spirituális Lélekgyógyász 

6. Számmisztika, Kronobiológia * 34 lecke 

Tanár: Steinmüller Csilla Magdolna * spirituális tanító, omnipszichológus 

7. Színterápia * 8 lecke 

Tanár: Pataki Martina * Színtolmács, Spirituális Lélekgyógyász 

8. Tanácsadás elmélet * 7 lecke 

Tanár: Steinmüller Csilla Magdolna * spirituális tanító, omnipszichológus 

9. Tanácsadás gyakorlat * 5 lecke 

Tanár: Steinmüller Csilla Magdolna * spirituális tanító, omnipszichológus 

A másfél év távoktatás végén sikeres vizsga után lehetőség van 

Önismereti tanácsadó vagy/és Maja Asztrológus Tanúsítvány megszerzésérése is. 

A másfél év távoktatás után a másfél év bejárós részere új Tanulmányi Szerződést kötünk 

a hallgatóval.  

IV-V-VI. szemeszter * hétvégi, bejárós felnőttképzés: 

» NLP * Én-kép, Mély belső átalakulás 

» Meseterápia 

» Biblioterápia 

» Filozófia, Teozófia, Hylozoika, Gnózis, Kabbala, Aranykor Tudása 

» OH kártya 

» Rendszerelmélet gyakorló 

» Útjelző Szavaink 

» Fejlődéslélektan: csakrafejlődéstan, spirituális fejlődéslélektan 

» Pszichiátria  

» Egészségpszichológia 

» Művészetterápia * Képzőművészeti módszerek 

» Rajzelemzés elmélet és gyakorlat 

» Gyógyító beszélgetés gyakorlat 

» Az emberi lét teljessége 

» Sorsfordulók 

» Mozgásos Önismeret 

» és rengeteg gyakorlat mind a hat szemeszter során! Kiemelt hangsúlyt helyezünk a 

gyakorlatra. Nem elméleti szakembereket képzünk, hanem olyan szakembereket, akik 

tudásukat gyakorlatban is kiválóan alkalmazzák. 

A Spirituális Lélekgyógyász képzés 3 éves, 6 szemeszteres (3 távoktatás, 3 hétvégi 

felnőttképzés keretében), összesen 672 tanóra, mely 390 óra elméleti és 282 óra gyakorlati 

képzés. Ezen kívül a sikeres vizsgához még legalább 400 óra otthoni tanulás szükséges.  
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A képzés díja:  

» távoktatás az első három szemeszter: havi 24.000.- Ft 18 hónapon keresztül; 

» hétvégi képzés a második három szemeszter: 140.000.- Ft/szemeszter * havi 

részletfizetés lehetséges. 

Az Omniverzum Szabadegyetem diákjai részéra a Családállításon való segítői részvétel 

ingyenes, továbbá egyéb programjainkon kedvezményes részvétel (pl.: Vipassana 

elvonulás). 

 

A Spirituális Lélekgyógyász képzés sikeres elvégzése után hallgatóink a Felnőttképzési 

Nyilvántartó Rendszer által kiállított 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. 

 

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: 

06-20/397-3930 * Steinmüller Csilla Magdolna * spirituális tanító, oktatási vezető 

honlap: www.omniverzum.hu * spiritualislelekgyogyaszat.com 

email: omniverzumtavoktatas@gmail.com  

 

Budapest, 2021. január 29. 

 

 

Várjuk jelentkezésedet * Kalandra és önfelfedezésre fel! 

Steinmüller Csilla Magdolna  
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FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS távoktatásra 

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 Spirituális 

Lélekgyógyász nevű képzés első felét távoktatás formában. 

3. A Spirituális Lélekgyógyász képzés távoktatás része másfél éves, 76 hetes képzés. A 

leckéket hetente kapja a Résztvevő emailben. 

4. A képzés felépítése: 

A képzés sajátossága miatt előzetesen megszerzett tudás beszámítására nincs lehetőség. 

5. A képzésben Résztvevő képzési költsége a távoktatás képzésre vonatkozóan 456.000.- 

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 24.000.- Ft. A kifizetett 

tandíj után kapja a hallgató a leckéket. 

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

- A fizetés módja: készpénzes befizetés vagy banki átutalás. 

 

Modulok Lecke Vizsga 

Pszichológia modul 58 Igen/szóbeli 

Spirituális filozófia modul 23 Igen/írásbeli 

Módszertani modul 

* Bach-virágterápia 

* Számmisztika 

* Kronobiológia 

* Maja Asztrológia 

* Színterápia 

* Kristálygyógyászat 

102 Igen/ írásbeli, gyakorlati és szóbeli 

Önismereti modul 24 Igen/írásbeli 
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Banki átutalás: Steinmüller Csilla Magolna e.v. 

11771076-22322953 * OTP Bank 

6. A Képző vállalja, hogy: 

a) A képzést távoktatás és bejárós formában lebonyolítja. 

b) Az írásbeli, gyakorlati és a szóbeli vizsgákat a jogszabályi kereteknek megfelelően 

megszervezi.  

c) A távoktatás képzés másfél éve után a Résztvevő a bejárós képzésben folytatja 

tanulmányait, s csak annak befejeztével – ha teljesítve a követelményeket – kaphat 

Spirituális Lélekgyógyász tanúsítványt, mellyel pszichésen egészséges embereknek 

segítő tanácsadást és önismeret fejlesztést 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. 

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

kívánja a képzés folytatását ezt maximum 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.  

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.   
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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, 2021. január 29. 

 

Steinmüller Csilla Magdolna 

            Omniverzum Szabadegyetem oktatási vezető 
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Tájékoztató a  Spirituális Lélekgyógyász  távoktatás képzés  

vizsgafeltételeiről  az Omniverzum Szabadegyetemen 

 

Üdvözöllek! 

Tudjuk, hogy még nagyon korai, de szeretnénk, ha tisztában lennél a vizsgákkal a képzés 

során. 

A Spirituális Lélekgyógyász távoktatás képzés során elméleti és gyakorlati vizsgát kell 

tenni, s közben folytathatod a bejárós képzést.  

A vizsgák a következőféleképpen történnek: 

1. Személyiséglélektan elméleti vizsga. Vizsga lehetőség a bejárós képzés diákjaival 

együtt lehetséges (általában június és január), melynek helyszíne az Omniverzum 

Szabadegyetem központja.   

 

2. Számmisztikai gyakorlati vizsga * Vizsga lehetőség a bejárós képzés diákjaival együtt 

lehetséges – ez szintén január és június –, melynek helyszíne az Omniverzum 

Szabadegyetem központja. Ekkor egy idegen embernek kell számmisztikai tanácsadást 

adni. 

 

3. Kronobiológia írásbeli vizsga 

Egy személy teljes kronobiológiai elemzése + az adott személlyel folytatott egyéni 

beszélgetés a kronobiológiai mátrixáról, és ennek összefoglalása is bele kell kerüljön a 

beadandó dolgozatba. 

 

4. 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. 3-4 

oldal 

 

5. Színterápia írásbeli vizsga 

Ez a modul a 61. leckében fog kezdődni. 

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 1,5-2 oldal terjedelmű legyen. 
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6. Bach-virágterápia elméleti vizsga. Vizsga lehetőség a bejárós képzés diákjaival 

együtt lehetséges (általában június és január), melynek helyszíne az Omniverzum 

Szabadegyetem központja.   

 

7. Maja Asztrológia írásbeli vizsga * két feladat van: 

1.) Egy Sárkány naptól 40 napig kövesd a napi energiákat, és a 40 nap végén írd meg a 

tapasztalataidat maximum 2 oldalban. A lényeg, hogy koncentrálj az adott nap 

dinamikájára, jegyére, számára, és mindezt azért, hogy kezd el felismerni a napok 

hatásait magadra. 

2.) Saját kapcsolati hálód alapján írj egy maximum 2 oldalas beszámolót arról, hogy 

mire láttál rá önmagaddal kapcsolatban, mi az, ami felismerést hozott, és mi az, ami 

nem. A lényeg itt, hogy elmerülj saját energiád elemzésében. A dolgozatban az elemzés 

nem kell! 

 

8. Tanácsadás elmélet írásbeli vizsga: Hogyan látod önmagadban Carl Rogers által 

leírt: empátia, elfogadás és a hitelesség témakörét? 

 

A leírt lépések irányadóak. A képzés során majd mindenképpen vedd fel velünk a 

kapcsolatot, hogy mit és hogyan szeretnél és tudsz teljesíteni. 

 

Budapest, 2021. január 29. 

 

Sikeres felkészülést és sok-sok tudást kívánunk! 

Omniverzum Szabadegyetem Tanári Kara 

Steinmüller Csilla Magdolna * oktatási vezető 
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