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Omniverzum Szabadegyetem a Tudásiskola 

A Spirituális Lélekgyógyász képzés 6 szemeszteres hétvégi felnőttképzés. 

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 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 a 

kettőt képes közelíteni egymáshoz, megteremtve ezzel az egyén egyensúlyi állapotát, belső 

harmóniáját.  

Képes utat 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 kiteljesedését.  

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

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 

                                                 
1 in: Letters on Woga, SABCL, Vol. 23, 715.o. 
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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.  

„Vannak olyan lények, akik 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 feladata 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. 
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A Spirituális Lélekgyógyász képzésben tanult modulok és témakörök: 

I-II-III. szemeszter: 

» 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 

» Családi rend és Családállítás elmélet 

» Számmisztika 2000 után * Számszimbolika 

» Egzisztenciális pszichológia 

» Személyiséglélektan 

» Új Energiás Tarot * Oda-Vissza Tarot 

» Transzperszonális pszichológia 

» Meseterápia * Általános ismeretek és gyakorlati önismeret  

» Önismereti gyakorlatok 

 

IV-V-VI. szemeszter: 

» NLP * Én-kép, Mély belső átalakulás 

» Asztrológia és Symbolon 

» Életfordulók és rítusok 

» Sugarak és életutak 

» Biblioterápia * Önismeret az irodalmi műveken keresztül 

» Halál, haldoklás és gyász 

» Maja Asztrológia 

» Útjelző Szavaink 

» Személyiséglélektan 

» Energetika 

» Művészetterápia * Képzőművészeti módszerek alapismeretei 

» Rajzelemzés elmélet és gyakorlat 

» Családterápiás ismeretek 

» Mozgásos Önismeret 

» Szimbólumtan 

» Az emberi lét teljessége 

» 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 képzés 3 éves, 6 szemeszteres, összesen 480 tanóra, mely 240 óra elméleti és 240 óra gyakorlati 

képzés. Ezen kívül a sikeres vizsgához még legalább 500 óra otthoni tanulás szükséges.  
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1 szemeszter 10 tanítási nap, havonta 1 hétvége, szombat 10-17:30 és vasárnap 9-16:30 között 

kerül megszervezésre. 

A képzés ára: 150.000.- Ft/szemeszter, 

egyösszegű fizetés esetén -10.000.- Ft kedvezmény (140.000.- Ft), mely összeget az adott 

szemeszter második tanítási hétvégéjéig kell rendezni. 

Havi részletfizetés lehetséges: 30.000.- Ft/ öt hónap alatt (szeptembertől januárig illetve 

februártól júniusig), minden hónap 15-ig. 

 

A képzés sikeres elvégzésével és az alábbi feltételek teljesülésével a hallgató az Omniverzum 

Szabadegyetem Spirituális Lélekgyógyász Tanúsítványát kapja. 

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. 

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, melyben a képzés során tanult 

valamely módszer gyakorlati használata kerül bemutatásra. Vagyis egy legalább 3 üléses 

tanácsadói folyamatot kell elméleti és gyakorlati oldalról bemutatni.  

 

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. 

 

Covid kiegészítés: 

Az esetlegesen életbe lépő járványügyi korlátozások esetén, amennyiben nem engedélyezett a 

személyes oktatás, úgy a képzési napokat az órarend szerinti időpontban online, Zoom programon 

keresztül tartjuk meg. Szükség esetén a tantárgyakat módosítjuk csak, előrébb hozva azt, amit 

online tudunk oktatni. Ezekben az esetekben fel szoktunk ajánlani díjmentesen plusz napot a 

csoportoknak, ahol a gyakorlatokat át tudjuk adni, amikor már lehet személyesen oktatni. 

 

Extra lehetőségek az Omniverzum Szabadegyetem diákjainak: 

* Iskolánkban KÖNYVTÁR működik, mely diákjainknak ingyenesen igénybe vehető. 
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* Minden diák pótolhatja a kimaradt tanítási napjait díjmentesen egy másik csoporttal. Valamint 

szintén díjmentesen a képzése ideje alatt bármelyik már leadott tantárgyat újra meghallgathatja egy 

másik csoporttal. 

* Családállításon való segítői részvétel ingyenes; 

* 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 diákok aludhatnak a központban (földön, hálózsákban). Egy éjszaka: 1.500.- Ft. 

 

Érdeklődni és jelentkezni: 

Domokos Erzsébet * Művészeti terapeuta, Lélekgyógyász, oktatási vezető * +36-20/333-6475 * 

Honlap: www.omniverzum.hu * spiritualislelekgyogyaszat.com 

e-mail: info@omniverzum.hu * infoomniverzum@gmail.com  * omniverzumleckek@gmail.com  

 

 

Várjuk jelentkezésedet * Kalandra és önfelfedezésre fel! 

Omniverzum Szabadegyetem Tanári Kara  
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