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RÉSZTVEVŐI TÁJÉKOZTATÓ 

CSALÁDÁLLÍTÓ TANFOLYAM – ÁLLÍTÓKÉPZÉS 4. 

 képzés (30 óra) 

E/002004/2019/D015 

A képzés célja: 

A résztvevő képes legyen a szervezetállítás, lélekállítás, családállítás és egyéni állítás ismereteit elsajátítani.  

Cégek rendszerei, szervezetek, sportklubok, egyéb csoportok dinamikái, azok világi és spirituális RENDJÉNEK, 

hatékonyságuk elősegítésének megismertetése. 

 

A képzés során megszerezhető kompetenciák:  

• A képzésben résztvevő képes lesz a szervezetállításra, családállításra, lélekállításra, stb. 

• Ismeri a szervezetek REND-jét, működésének világi és spirituális szabályait, törvényeit. 

Kompetenciákat, felelősségvállalásokat, szakmai kompetenciákat, elköteleződéseket. 

• Megismeri az szervezeti rend eltéréseit, azok kialakulásának okát és a problémák megoldását. 

• Képessé válik a módszer segítségével munkakörülményeket javítani, profitot növelni egy 

vállalkozásnak, akadályt mentesíteni, munkatársak toborzásába hatékonyan beavatkozni és 

megtartani az aktuális munkaerőt. 

• Ismeri a rendszer lelkiismeretét és annak helyreállításának módjait. 

• Képes lesz ezekre a témákra megoldást és segítséget biztosítani. 

  

A program tartalma (modulok): 

• Szervezetállítás alapjai, mérhetősége 

• Szervezetek, rendszerek, csoportok alap törvényei, ezek Szeretet Rendjével való összehasonlítása. 

• Világi és spirituális REND különbségei, hasonlóságai. 

• Korlátozó hitrendszerek, hiedelmek, paradigmák. 

• Rendszer lelkiismeretének megértése, vizsgálatai, működése 

• Munkaerővel kapcsolatos összes művelet rendszerszintű ismerete. 

• Munkaerő toborzás, felvétel, megtartás. 

• Ingatlan és egyéb ingóságok értékesítése. 

• Termékértékesítés, vállalkozás fellendítése. 

• Sikeres üzletek megkötésének szabályai. 

• Csoportdinamikák működése. 

• Ezekben a témákban használatos családállítói módszerek megismerése. 

• Szervezetállítási formák gyakorlása 

• Egyéni állítás - papírral 
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• Akadály mentesítés 

• Döntés állítás 

• Résztvevők kijelölése, dolgok meghatározása, azok térben, mezőben való elhelyezkedésük, 

viselkedésük érzékelése. 

• Munkaerő behívása, megtartása állítás. 

• Értékesítést segítő profit növelő állítás. 

• Rendszer lelkiismeretének helyreállítása. 

• Ingatlan, és/vagy egyéb ingóságok, termékek értékesítése, vásárló behívása, megtalálása, sikeres 

üzletkötés elősegítése. 

• Folyamatok katalizálása. 

• 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 

 

 

 

 

 

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 
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Harmadik nap 

 

 

 

 

Negyedik nap 

 

 

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 


