Etikai kódex
Kineziológia hallgató minőségemben, mint kineziológus és/vagy jövőbeli oktató, szakmai és etikus
magatartást követek, tudva, hogy az igazi szakember szakmáját nem csak a munkájában, hanem
magánéletében egyaránt képviseli.

Elismerem továbbá, hogy :
• A kineziológia célja támogatni és megerősíteni a test természetes öngyógyító folyamatait
• A választás felelőssége a kezelés előtt, alatt és után az ügyfelet illeti, akivel dolgozom
• Az izomteszt kizárólag a test természetes visszajelzése és nem helyettesíthető sem
gondolatokkal, sem érzetekkel és nem helyettesíti sem a választást, sem a döntéshozatalt
• Mindenki rendelkezik a saját döntési jogával, és senki más nem hozhat választásokat
helyette
Elkötelezem magam továbbá, hogy :
• Folytatom tanulmányaimat, hogy rendelkezzek a megfelelő és szükséges
kompetenciákkal, és folytatom személyes fejlődésemet, mielőtt a kineziológiát, mint
szakmát alkalmazni kezdem.
• Tiszteletben tartom korlátaimat és lehetőségeimet
• Használom a « fejlesztési modellt », hogy ezzel támogassam és előtérbe helyezzem a
személy képességeit, következésképpen az erősségeire és nem a gyengéire fókuszálok
• Megkönnyítem a tudatos közreműködést és a személy fejlődését
• Nem diagnosztizálok, nem írok fel semmit, és nem kezelek semmit, kivéve ha megfelelő
szakmai diplomával rendelkezem, melyek feljogosítanak erre, és nem helyettesítek
orvost, vagy egyéb más kompetens szakembert. A legkisebb kétely esetén az ügyfelet
megfelelő szakemberhez irányítom.
• Ugy tekintek önmagamra, mint egy kísérő, aki támogatja a személyt az útján
• Tiszteletben tartom a bizalmasságot, és a szakmai titoktartást, bármilyen kimondott,
megélt vagy megosztott információval kapcsolatban, ez vonatkozik a címlistákra, és a
nevekre is.
• Felhívok egy tanácsadót / oktatót, amennyiben az érzelmi rerakciók túlzottak és
meghaladják a képességeimet egy oldás során
• Erthetően meghatározom, hogy ameddig nem rendelkezem megfelelő kompetenciákkal,
minden gyakorlati tevékenységem során, melyet az intézeten kívül végzek, tanulói
minőségben teszem.
• Az ország törvényi szabályozásának megfelelően dolgozom, tiszteletben tartva az emberi
jogokat.

• Tiszteletben tartom a politikai, spirituális és szemlélyes hitrendszerét a személynek,
akivel dolgozom, és nem erőltetem rá sem a saját nézeteimet, sem a saját hitemet, ezzel
garantálva mindenki számára a gondolat szabadságát, és a szabad döntés jogát, és
elutasítom a fölényesség minden formáját, csakúgy, mint a részrehajlást
• Az önállóságot részesítem előnyben, szemben bármilyen formájú függőségtől, és nem
használok ki semmit és senkit, bármi is legyen
• Nem ítélkezem, nem keresek bűnbakot, és nem hibáztatom azt a személyt, akivel épp
dolgozom (kliens)
• Oszintén, együttműködően, tisztelettel és udvariasan viselkedem
• Nem használok semmit a ………………………….. szervezet nevében, sem személyes sem
szakmai vonatkozásban a …………… szervezet engedélye nélkül.
Tudom, hogy az (itt IBK) ………….jogosult felfüggeszteni a tanulót abban az esetben, ha
megszegi a jelen etikai kódex szabályait, egészen az új szabályok felállításáig.
Nélkülözhetetlen, hogy a kineziológia az előrehaladás szerepét játssza kétség és hiba nélkül,
és ebben az értelemben elkötelezem magam arra, hogy nem szervezek konferenciát, nem
adok interjút a kineziológiáról, és nem dolgozom kineziológusként, amíg nem rendelkezem
500 óra elvégzett szakmai képzéssel. Elkötelezem magam továbbá, hogy amíg nem végzem
el az oktatói továbbképzéseket, nem tartok kineziológia oktatást, egyik kineziológia ágban
sem.
Aláírásommal igazolom, hogy az etikai kódexet teljes egészében elolvastam és megértettem.
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