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RÉSZTVEVŐI TÁJÉKOZTATÓ 

Kronobiológia Önismereti Emberismereti Tanfolyam 

 képzés (26 óra) 

E/002004/2019/D001 

A képzés célja: 

Átfogó önfejlesztő ismeretek átadása az alapvető emberismereti mutatókról, azok önmagukhoz és egymáshoz 
való számszerűsített viszonyáról. 

 

A képzés során megszerezhető kompetenciák:  

• A képzésben résztvevő képes lesz az emberek alapvető tulajdonságainak, képességeinek 

beazonosítására, meghatározására. 

• Ismeri az emberismereti mutatókat, százalékos értékeket, továbbá képessé válik azok precíz 

kiszámítására. 

• Képes lesz mérhető adatokkal beazonosítani az emberi képességeket, adottságokat, viselkedést, 

cselekvést, érzelmeket, gondolkodást. 

• Kompetensé válik alapvető életvezetési tudásra és azok átadására. 

• Ismeri saját maga erősségeit, gyenge pontját, saját és mások motivációit, feladatmegoldási 

képességeit. 

• Képes lesz az emberek viselkedésének, érzelmeinek, gondolkodás módjának mélyebb megértésére, 

ezáltal magasabb szintű együttműködésre. 

• Képes lesz az emberek munkabírásának, fizikai, érzelmi és szellemi terhelhetőségének 

megállapítására. Egészséges és hatékony működésüknek javaslattételére, megmutatására. 

 

A program tartalma (modulok): 

• Az ember felépítése, összetétele 

• Kronobiológia 

• Bioritmológia 

• Pszichogenetika 

• Csakrák és értékek 

• Számolás módja 

• Fizikai sík, a karakterek jellemzői 

• Érzelmi sík, a karakterek jellemzői 

• Szellemi-intellektuális sík, a karakterek jellemzői 

• Számolás módszertana – ismétlés, összegzés 

• Gyakorlati példák 

• Egyéni gyakorlás 



Ambrus-Rakovics Éva E.V. 

Székhely: 1027 Budapest, Bem József utca 9. 

Felnőttképzési nyilvántartásba vételi szám: E/002004/2019 

Elérhetőség: +36-30-758-1331, rakovicseva@gmail.com 
    

 

A program elvégzését igazoló irat: tanúsítvány 

 

 

A program elvégzését igazoló irat kiadásának feltételei: 

• A képzés végén a vizsga megfeleltre teljesítése.  

• A hiányzás mértéke nem haladta meg a 20 %-ot. 

 

Megengedett hiányzás mértéke: 20 % - maximum 5,2 óra 

 

A képzés helyszíne: Középpont Jógastúdió, 1112 Budapest, Nevegy köz 2.  

 

A képzés tervezett Időbeosztása, ütemezése: 

 

Első nap 

 

 

 

 

Második nap 

 

 

 

 

Harmadik nap 

 

09:00 - 10:30 1-2 óra 

10:45 - 12:15 3-4 óra 

12:30 - 14:00 5-6 óra 

14:15 - 15:45 7-8 óra 

16:00 - 17:30 9-10 óra 

09:00 - 10:30 11-12 óra 

10:45 - 12:15 13-14 óra 

12:30 - 14:00 15-16 óra 

14:15 - 15:45 17-18 óra 

16:00 - 17:30 19-20 óra 

09:00 - 10:30 21-22 óra 

10:45 - 12:15 23-24 óra 

13:30 - 15:00 25-26 óra 


