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RÉSZTVEVŐI TÁJÉKOZTATÓ 

CSALÁDÁLLÍTÓ TANFOLYAM – ÁLLÍTÓKÉPZÉS 3. 

 képzés (30 óra) 

E/002004/2019/D014 

A képzés célja: 

A résztvevő képes legyen a családállítás ismereteit elsajátítani. Minták és ismétlődések a családban téma 

részletes ismerete. Hatások a világunkban, a hetedíziglen örökölhető örömök és problémák, anya-apa szerepek 

megélése, és az új, jól működő rend kialakításának megtanulása. 

 

A képzés során megszerezhető kompetenciák:  

• A képzésben résztvevő képes lesz érdemben nyilatkozni az élet és a természeti alaptörvényekről. 

Szakmai szempontok alapján az élet születéséről és a halálról, az elmúlásról. 

• Ismeri a családállítás idevonatkozó megoldási technikáit.  

• Megismeri az egyének problémái mögött meghúzódó okokat, azoknak a felismeréséhez vezető 

módszert. 

• Képessé válik a problémák megoldásában családállítóként helyt állni. 

• Ismeretanyagot szerez a függőségekről, a pánik betegségekről, a testsúly, és különböző betegségek 

lelki okairól, pszichoszomatikus kialakulásukról. 

• Képes lesz ezekre a témákra megoldást és segítséget biztosítani. 

 

A program tartalma (modulok): 

• Minták, ismétlődések az életben, ezek felderítése 

• Hetedíziglen örökölhető problémák és örömök 

• Szülő – gyermek – APA és ANYA szerepkörök 

• Férfi – Nő – , mint párkapcsolat, házasság, válás, szakítás 

• Családalapítás 

• Szexuális viszonyok, természetes és attól eltérő módok, okok, megoldások 

• Patchwork családok 

• Abortusz, kitagadás, örökbefogadás 

• IKER terhesség, ikrek születése – ezek jelentősége a családállításban 

• Ezekben a témákban használatos családállítói módszerek megismerése. 

• Állítási formák gyakorlása, ezen belül: • Anya - ősanya állítás •  Apa - ősapa állítás • Férfi állítás • Nő 

állítás         • Szexuális problémák megoldása • Párkapcsolati állítás • Család egyesítési állítás • MINTÁK 

állítás 

• Folyamatok katalizálása. 
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• Változások megfigyelése, elősegítése. 

• Különböző formák gyakorlatba ültetése. 

• Gyakorlás 

 

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 


