
 

Tiszta Forrás Intézet 

Spirituális Önismereti Konzulens Képzés 

Tájékoztató 

 

Iskolánk küldetése: 

Azon ismeretek feltérképezése, elérése és átadása, melyek a hagyományos és tudományos 

megismerési módszereken túl segít a világ és az ember, illetve önmagunk mélyebb megértésében. 

A képzés megnevezése: 

Spirituális Önismereti Konzulens Képzés 

A képzés célja: 

Olyan szakemberek képzése, akik segíteni tudnak az önismereti úton járóknak. Különböző 

módszerekkel képesek feltárni a személyiség erősségeit és lehetőségeit, annak gyengéivel és 

kihívásaival együtt. A képzés végre hallgatóink képesek lesznek pár alapadat alapján egy személy 

gyorsanalízisére figyelembe véve a mindennapi és spirituális működést is. A test- lélek- szellem 

hármasát a karmával kiegészítve mutathatnak lehetőségeket a hozzájuk fordulóknak. 

A képzés a résztvevő önismeretét is erősíti, ezzel elősegítve az egzisztencális és szociális környezetében 

való harmónikus működését és azoknak megértését. 

A képzés időtartama alatt folyamatos gyakorlati munka is zajlik, melynek az egyik legfőbb célja a 

hallgató extraszenz működésének elősegítése és erősítése. 

A képzés felépítése: 

A képzés elméleti alapozó, szakmai és gyakorlati tárgyakból áll. 

Az egyes tantárgyakhoz vizsga kapcsolódik, melynek időpontjait a félév elején meghirdetünk. A 

vizsgákon való megfelelés a szakdolgozat leadásának és záróvizsgán való részvételnek az alapfeltétele. 

A képzés kimenetele: 

Spirituális Önismereti Konzulens végzettség. 

A képzés időtartama: 

2 év (4 szemeszter) 

A tanév szeptembertől május végéig tart, összesen 9 hónap. Az őszi szemeszter szeptembertől január 

közepéig, a tavaszi szemeszter január közepétől május végéig tart. 

 

 



Óraszám: 

Összesen 416 óra, tanévenként 208 óra. Az őszi szemeszterek rendre 112, a tavaszi szemeszterek 96 

tanórából állnak. 

Hiányzás: 

Szemeszterenként az órák 70%-án való megjelenés kötelező.  

Tanított tantárgyak: 

- Jeltan 

- Anatómia- élettan 

- Okkult alapismeretek 

- Pszichológia 

- Extrapszichológia 

- Radiesztézia 

- Transzcendentális karmaasztrológia 

- Numerológia 

- Tarot 

- Kronobiológiai pszichogenetika 

- Grafológia 

- Bach- virágterápia 

- NLP 

 

A képzés díja: 

300.000 HUF/tanév, 160.000 HUF/ félév. 

Fizetési határidő: a tanév/ félév első tanítási napja.  

Részletfizetés: 

Egyéni kérelem alapján. 

A tandíj tartalmazza a képzéshez és vizsgákhoz szükséges jegyzetek árát. Ezen jegyzetek mellett a 

Spirituális Önismereti Konzulens munkában javasoljuk bizonyos programok, eszközök és könyvek 

használatát. Ezek árait a tandíj nem tartalmazza. Beszerzésükben segítséget nyújtunk.    

A képzéssel kapcsolatos egyéb felmerülő díjak: 

Pótvizsga díj:   5.000 HUF/ alkalom (max. 3 alkalom) 

Pótvizsga díj fizetendő abban az esetben, amennyiben a meghirdetett vizsgaidőponton 

megjelent a hallgató, de sikertelen vizsgát tett. 



Vizsga halasztási díj: 10.000 HUF/ vizsga 

Vizsga halasztási díjat köteles a hallgató megfizetni, amennyiben a meghirdetett 

vizsgaidőponton nem jelenik meg és egy további időpontot szükséges adnunk részére. 

 

A beiratkozás feltételei: 

Hiánytalanul kitöltött jelentkezési lap leadása és a tandíj megfizetése. 

 

 

 

 

 


