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Tájékoztató a z Önismereti tanácsadó képzésről távoktatásban
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 adjunk tanácsot és éljünk! 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, a leckéket heti rendszerességgel küldjük.
Tanult modulok
1.) Személyiséglélektan, Integrál szemlélet, Egzisztenciális pszichológia * 46 lecke
2.) Maja Asztrológia, Önismeret * 36 lecke
3.) Kristályterápia * 19 lecke
4.) Kreatív önismeret * 24 lecke
5.) Szellemi filozófia * 22 lecke
6.) Számmisztika, Kronobiológia modul * 34 lecke
7.) Színterápia * 8 lecke
8.) Tanácsadás elmélet * 7 lecke
9.) Tanácsadás gyakorlat * 5 lecke
A tanfolyam ára: 24.000.- Ft/hó. Ezért a havi összegért négy héten keresztül küldjük a leckéket.
A képzés 18 hónapos, melynek végén elméleti és gyakorlati vizsgát kell tenni annak, aki
tanúsítványt szeretne.
Amint beérkezik az első havi díj, küldjük a leckéket.
Érdeklődni és jelentkezni:
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Tudással várjuk jelentkezésedet!

