
„A gyógyulás, (kiteljesedés) azzal kezdődik, ha a múltat - az ismétlődésekkel együtt – tisztelettel elfogadjuk, meghajlunk őseink, (elődeink) 

sorsa előtt, és nyitottá válunk a jövő felé. Amikor az egyén felismeri a valóságot, azt, ami van, és nem annak a bűvöletében él, hogy a 

valóságnak milyennek kellene lennie, lehetőséget ad a pozitív változásokra.” B. Hellinger  

     

 A szeretet tere:  rendszerek és emberek 

             Családállítás  B. Hellinger módszerével 

 
  Ruzsa Ágota Éva a Bert Hellinger által  kidolgozott családállítási módszert Peter Orban 

német terapeutától  tanulta. Azóta számos csoportot tartott az Ariadne Gaia Al. ( AGA - SzErMűhely) és a Tűzmadár 
alapítvány és a SOL Intézet szervezésében  érdeklődő útitársak - állítani akarók és résztvevő képviselők - számára.  

 
A folyamat által beléphetünk azokba a generációkig, " heted íziglen " visszanyúló családi rendszerek kialakította mintákba, 
melyek a mezőben, az új tudomány nyelvén morfogenetikus mező gyakran szinte kényszerítő erővel élnek, és tudatos énünk 
akarata kisiklik és az ismétlődő mintázatok foglyaként vissza-visszatérő élethelyzetekbe kerülhetünk. E minták oldására kerül 
sor az átrendeződés - a szeretet terében  
Ezt a munkát gyakorló társakkal együtt a belső és társas dialógus mélységében új lehetőségek mentén érlelheti, 
gazdagíthatja a rendszerelvű, a családállítás és a teremtő társalgás és a metafizika elméletére és gyakorlatára építő 
személyes fejlesztést szolgáló foglalkozásainkon is ( Sz.E.R-műhelyek ).                                                             
 
  

Időpont: JÚNIUS 21.  

10-14h Családállítás és  
18-22h FényJel mindfulness meditáció és esti beszélgetés a Tűz körül ( jó idő esetén)  
Helye:  Remeteszőlős, Patak s. 86. 
  
Ebbe a munkába két módon tudsz bekapcsolódni 

 egyrészt, mint csoporttag, aki állításban is választható un. képviselőként is működhet a közösen kialakított és 
megtartott teremtő-erőt hordozó élet-térben zajló változási folyamatokban és/vagy 

 állítóként személyes élethelyzeted valamely aspektusát helyezheted ebbe az átalakító térbe a transzmutáció-
átalakulás szándékával. 

 

Díjazás, hozzájárulás ajánlása 
Minden csoporttagként, képviselőként jelentkező társunk  3000ft/fél nap ( 5000ft/nap) hozzájárulást, s ha állítóként 
jelentkezel, akkor 8.000 Ft részvételi díjat kérünk. 
 

Facilitátor: 
 

Ruzsa Ágota,tanár és rendszerelvű coach-facilitátor, akinek szemlélete és módszertana formálódott  D.Bohm,  J.Heron, Jon 
Kabat-Zinn, az MIT rendszerdinamika alapú megközelítése,  valamint a Gill Wright közvetítette metafizika 7 sugár tana és 
W.Charon és Szepes M. örökségében. 
 

Szeretnénk, ha ez a munka mindenkihez eljuthatna, aki valóban keresi a változásnak ezt az útját. 
       
 Üdvözlettel,  Ágota 

 

 

               tel.:06302382725     okoterremete@gmail.com 


