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RÉSZTVEVŐI TÁJÉKOZTATÓ 

SORSFORGATÓKÖNYV TANFOLYAM  

 képzés (30 óra) 

E/002004/2019/D004 

A képzés célja: 

Az egyének küldetésének, sorsfeladatának, életszakaszai szerinti várható eseményeinek, feladatainak, emberi 

és párkapcsolatainak, szülői mintáinak megismerése, megfejtése és értelmezése. 

  

A képzés során megszerezhető kompetenciák:  

• A képzésben résztvevő elsajátítja a számok általános jelentését, a dátumban elfoglalt helyének 

jelentőségét. 

• Képes lesz az egyén születési dátum alapján kiszámítani a sorsforgatókönyvi szakaszokat, azok 

részletes elemzésével együtt. 

• A képzésben résztvevő ismeri a küldetésszám fogalmát a hozzá kapcsolódó egyéni jelentéssel, a 

küldetésszámok közti hasonlóság, különbözőség üzeneteit. 

• Képes a születési dátum alapján részletes jellemzést adni az egyén viselkedéséről, megküzdési 

stratégiáiról, másokhoz való viszonyulásáról. 

• Ismeri a 12 különböző sorsforgatókönyv típust. 

• Képes lesz az egyéni szemeszterév kiszámítására, a hozzá kapcsolódó életfeladatokkal együtt. 

 

A program tartalma (modulok): 

• A számok jelentése 

• Mesterszámok 

• Az évszámok információi 

• A hónapok jelentése a születési dátumban 

• A nap jelentése a születési dátumban 

• Küldetésszámok értelmezése 

• Éves feladatok, Szemeszter év 

• Forgatókönyv típusok 

• Küldetésszám kiszámítása 

• Sorsforgatókönyv kiszámítása 

• Szemeszter év kiszámítása 

• Egyéni gyakorlás példákon keresztül 
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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 6 óra 

 

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

 

A képzés tervezett Időbeosztása, ütemezése: 

 

Első nap 

 

 

 

 

Második nap 

 

 

 

 

Harmadik nap 

 

 

 

 

Negyedik nap 

 

 

 
 

 

 

09:00 - 10:30 1-2 óra 

10:45 - 12:15 3-4 óra 

13:30 - 15:00 5-6 óra 

15:15 - 16:45 7-8 óra 

09:00 - 10:30 9-10 óra 

10:45 - 12:15 11-12 óra 

13:30 - 15:00 13-14 óra 

15:15 - 16:45 15-16 óra 

09:00 - 10:30 17-18 óra 

10:45 - 12:15 19-20 óra 

13:30 - 15:00 21-22 óra 

15:15 - 16:45 23-24 óra 

09:00 - 10:30 25-26 óra 

10:45 - 12:15 27-28 óra 

13:30 - 15:00 29-30 óra 


