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RÉSZTVEVŐI TÁJÉKOZTATÓ 

CSALÁDÁLLÍTÓ TANFOLYAM – ÁLLÍTÓKÉPZÉS 5. 

 képzés (30 óra) 

E/002004/2019/D016 

A képzés célja: 

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

abban bármilyen területen biztonsággal, eredményt hozóan működni. 

 

A képzés során megszerezhető kompetenciák:  

• A képzésben résztvevő képes lesz a szervezetállításra, családállításra, lélekállításra, egyéni és 

csoportos állítás formájában is. 

• Ismeri a családok, szervezetek REND-jét, működésének világi és spirituális szabályait, Bert Hellinger 

Szeretet Rendjének törvényeit.  

• Megismeri és hatékonyan alkalmazza a családállító, lélekállító, szervezetállító módszertant. 

• Képessé válik a módszer segítségével bármilyen embert érintő probléma megoldására. 

• Feltérképezi önmagát, saját kompetenciáit, és ennek segítségével megváltoztatja mások életét. 

• Képes lesz a hozzá fordulóknak megoldást és segítséget biztosítani. 

  

A program tartalma (modulok): 

• A Családállítás Tanfolyam 1, 2, 3, 4-es képzések elméleti összesítése és számonkérése. 

• A résztvevő saját vállalkozásának beindításához szükséges alapismeretek. 

• Hatékony Állító alapelmélete, szemlélete, élete, példa értékű munkássága. 

• Bármilyen tanulót gátló akadály feltárása, megszüntetése, hogy a legkiválóbb Állítók közé tartozhasson.  

• Felelősségvállalás.   

• Ezekben a témákban használatos családállítói módszerek megismerése. 

• Családállítás 

• Lélekállítás 

• Szervezetállítás 

• Egyéni állítás - papírral 

• Akadály mentesítés 

• Hatékony Tanácsadóvá válásának felállítása 

• Állító saját magának történő állítása 

• Folyamatok katalizálása. 

• Változások megfigyelése, elősegítése. 

• Különböző formák gyakorlatba ültetése. 
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• 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 


