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RÉ SZTVÉVŐ I TÁ JÉ KŐZTÁTŐ  
 

CSALÁDÁLLÍTÓ TANFOLYAM – ÁLLÍTÓKÉPZÉS 1-es Modul 

 képzés (30 óra) 

E/002004/2019/D012 

 

A képzés célja: 

o A résztvevő képes legyen a családállítás ismereteit elsajátítani. Megismerni Bert Hellinger Szeretet 

törvényeit a családállítás formáit, alapfogalmait. A családállító munkásságát, felelősségét és szerepét. 

 

A képzés során megszerezhető kompetenciák:  

 Megismeri a Tanácsadó hivatás etikai Kódexét – ezt később részletesebben is. 

 A képzésben résztvevő képes értelmezni Bert Hellinger Szeretet Rendjének törvényeit.  

 Ismeri a családállítás alapjait, egyéni és történelmi szempontból.  

 Ismereteket gyűjt a családállítás formáiról, lehetőségeiről, tudományáról. 

 Megismerkedik a családállító munkájával, szerepkörével, felelősségével. 

 Képes lesz döntést hozni, mikor milyen témában, milyen állítási módot és elveket, rendeket tud 

alkalmazni. Felismeri egy személy problémáit, betegségeit, elakadásait, lelki, és így akár testi 

tüneteit, gondjait, és képes lesz elméletben és gyakorlatban segítségére lenni. 

 Integráltan képes lesz érzékelni és alkalmazni a családállítás módszert a Kronobiológia és a 

Sorsforgatókönyv módszereivel együttesen. 

 

 

A program tartalma (modulok): 

 Családállítás alapjai, definíciói, történelme 

 Bert Hellinger: Szeretet Rendjének törvényei 

 Családállító munkája, felelősége, tanácsadói minősége, titoktartás szabályai 

 Morfikus mezők ismerete 

 Családállítás formái 

 Családállítás szükségességének okai, problémák, akadályok felismerésének alapismeret 

 Oldómondatok, testtartások, szertartások, amelyek a Rendet helyreállítják 

 Mozgás és érzékelés a morfikus mezőben. 

 Folyamatok katalizálása. 

 Változások megfigyelése, elősegítése. 

 Különböző formák gyakorlatba ültetése. 

 Gyakorlás 

 

A program elvégzését igazoló irat:  TANÚSÍTVÁNY 
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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 


