ETIKAI ÉS MAGATARTÁSI IRÁNYELVEK
A CRANIOSACRALIS TERÁPIA, SOMATOEMOTIONAL RELEASE ÉS A
VISCERALIS MANIPULÁCIÓ KÉPESÍTETT ALKALMAZÓI SZÁMÁRA
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Az Upledger Institute Hungary Kft. ill. az NB Természetes Egyensúly Kft.
alkalmazottjaként ill. a Craniosacralis terápia, SomatoEmotional Release©, Visceralis
manipuláció képesített alkalmazójaként képesítve vagyok arra, hogy elősegítsem az
öngyógyítást, olyan módszereket alkalmazva, mint a Craniosacralis terápia (CST), a
SomatoEmotional Release© (SER) és a Visceralis manipuláció (VM).
A Craniosacralis terápia, a SomatoEmotional Release©és a Visceralis manipuláció
nmagunk és a többi ember iránti szeretetben gyökerező tudományos, anatómiai
alapokon nyugvó, manuális (hands-on) alternatív gyógyító módszer, amely célja a minden
emberben benne rejlő gyógyító erő aktiválása. Az Upledger Institute Inc., Upledger
Institute International, Upledger Institute Hungary Kft. vagy Barral Institute képzésein
elsajátított módszerekkel és technikákkal azonosítom a páciens magasabb szintű
gyógyulását akadályozó blokkokat és elősegítem azok eltávolítását. Annak érdekében
munkálkodom, hogy támogassam önmagam és pácienseim fizikai, mentális, illetve
érzelmi öngyógyítását.
Az Upledger Institute Hungary Kft. alkalmazottjaként ill. a Craniosacralis terápia,
SomatoEmotional Release©, Visceralis manipuláció képesített alkalmazójaként –
önmagam és mások öngyógyításának elősegítésében és támogatásában – elfogadom a
következő etikai és magatartási irányelvek betartását:
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Minden pácienssel vagy tanulóval való kapcsolatomban tiszteletteljes leszek:
☑ Tiszteletben tartom a páciensek/tanulók szellemiségét azáltal, hogy nem kritizálom
sem a vallásukat, sem a spirituális vagy politikai nézeteiket. Minden embert tisztelek
származására, bőrszínére, társadalmi-gazdasági helyzetére, életkorára, nemére vagy
szexuális irányultságára való tekintet nélkül. Értékrendemet nem kényszerítem rá a
páciensekre/tanulókra.
☑ Szeretetteljesen tevékenykedve segédkezem a harmónia megteremtésében: A
páciensekkel/tanulókkal türelmesen, empatikusan, érdeklődést tanúsítva és tisztán
kommunikálva bánok. Kedves leszek, és tiszteletben tartom a pácienseket/tanulókat
és az élettapasztalataikat. A páciensek/tanulók fizikai, mentális, emocionális és
spirituális jóllétét elősegítem azáltal, hogy támogatom a saját gyógyulási folyamatukat,
és segítek meghozni az életüket illető tudatos döntéseket.
☑ Terapeutaként, tanácsadóként, gyógyítóként vagy oktatóként befolyásom tudatában
vagyok, és nem használom ki a páciensek/tanulók bizalmát és sebezhetőségét.
☑ Tudatában vagyok annak, hogy a páciensek/tanulók érzelmileg sebezhetőek lehetnek
és a szavaimat igazságként kezelhetik. A célom az, hogy segítsek nekik, hogy erősek
legyenek, és a saját erejükből egészséges döntéseket hozzanak.
☑ Ha szükséges, más szakemberekhez fordulok segítségért, tiszta információért,
ellenőrzésért, illetve a tevékenységemen kívül eső területeket illetően a megfelelő
szakemberhez irányítom a pácienseimet. Ha úg y érzem, hog y eg y
pácienssel/tanulóval nem tudok tovább dolgozni, akkor beszélek vele, és igyekszem
egy mindkettőnk számára elfogadható megoldást javasolni, amely azt is jelentheti,
hogy továbbküldöm őt valaki máshoz.
Etikai és magatartási irányelvek
☑ Betartom a szakmai határokat, és tartózkodom a páciens/tanuló érzelmi, szexuális,
anyagi vagy bármilyen más módon történő kihasználásától. A páciens/tanuló
számára legjobb módon töltöm be szerepemet és végzem a munkámat.
☑ Nem okoz problémát és megengedhető, hogy közeli barátaim vagy a házastársam
Craniosacralis terápián, SomatoEmotional Release© vagy Visceralis manipulációs
kezelésen vegyenek részt nálam. Elfogadom azonban, hogy Upledger Institute
Hungary Kft., NB Természetes Egyensúly Kft. nem javasolja és nem támogatja a
tanfolyamok, magánórák, tanulócsoportos foglalkozások illetve kezelések során
kialakuló bizalmas, szoros, ill. szexuális kapcsolatot, mert a terapeuta/oktató és a
páciens/tanuló közti „erőbeli” különbség tagadhatatlan tény, amely óvatosan
megközelítendő. Amennyiben egy ilyen kapcsolat lehetősége mégis felmerül, az a
páciens-terapeuta vagy tanuló-oktató kapcsolat végét kell, hogy jelentse, és a pácienst,
tanulót át kell irányítani más terapeutához, oktatóhoz.
☑ A pácienseket és tanulókat bármely Craniosacralis kezeléshez, SomatoEmotional
Release© vagy Visceralis manipulációs kezeléshez legfeljebb a lábbelijük, kabátjuk,
fejfedőjük (sapka, kalap, stb.), derékszíjuk, vastag bőr vagy fém ékszereik levételére
kérem meg.
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☑ A páciensek/tanulók jólléte és legfőbb java elsődleges fontossággal bír. A
páciensek/tanulók reakcióit a gyógyulásukat, spirituális fejlődésüket szolgáló tanulási
tapasztalatuk részének tekintem. Hasonlóképp a saját érzéseimért, tetteimért és
szándékaimért minden interakcióban én magam felelek, és átgondolom a személyes
fejlődésem és spirituális ráhangoltságom iránti szükségletemet.
☑ A Craniosacralis terápiát, SomatoEmotional Release©-t, Visceralis manipulációt
minden más, általam használt módszertől vagy eladott terméktől gondosan
különválasztom és megnevezem.
☑ A pácienst közvetlenül fenyegető veszélyhelyzetben, vagy ha a páciens lehetséges
cselekedetei miatt bárki veszélyben van, azonnali lépéseket teszek, szakszerű segítséget
keresve, családot, barátokat, a megfelelő hatóságokat, illetve a veszélyeztetett
személyeket értesítve. Ha ezek egyike sem lehetséges, aggodalmamról értesítem az
Upledger Institute Hungary Kft./NB Természetes Egyensúly Kft. ügyvezetőjét, és
mindent megteszek a páciens és a többi személy biztonságának biztosítása érdekében.
Felelős vagyok mindenért, amit kimondok, leírok vagy teszek:
☑ Integritással és felelősséggel végzem a Craniosacralis terápiát, SomatoEmotional
Release©, Visceralis manipuláció kezelést. Becsületesen bánok az emberekkel, őszintén
beszélek és cselekszem.
☑ Minden páciens/tanuló személyes adatait bizalmasan kezelem, és tájékoztatom a
tanulókat, hogy ők is ugyanígy tegyenek.
☑ Megtartom a(z adott) szavamat vagy bocsánatot kérek, ha nem sikerül betartanom egy
szó- vagy írásbeli vállalást.
Tisztelem a páciens döntéseit a terápia során, és tisztelem a többi terapeutát, oktatót:
☑ Nem diagnosztizálok, illetve nem írok fel gyógyszert vagy kezelést, és semmilyen más
módon nem avatkozom bele a páciens számára szakember által ajánlott vagy előírt
egészségügyi, illetve gyógyszeres kezelésekbe.
☑ Súlyos egészségügyi vagy mentális, illetve érzelmi problémák esetén javaslom a
páciensnek/tanulónak, hogy keressen és vegyen igénybe megfelelő szakorvosi
segítséget.
☑ Tiszteletben tartom a többi gyógyítót és gyógyító módszert.
☑ Tisztelem a páciens/tanuló jogát, hogy más, Craniosacralis terápiát,
SomatoEmotional Release©-t, Visceralis manipulációt alkalmazó segítségét keresse.
☑ Tisztelem a páciensek/tanulók szabad akaratát, és nem gyakorlok nyomást rájuk,
hogy vegyék igénybe szolgáltatásaimat, folytassák a velem való munkát, vagy
bármilyen más terméket, illetve szolgáltatást vegyenek tőlem.
Munkám során betartom a Craniosacralis terápia, Visceralis manipuláció szabályait:
☑ Mielőtt elkezdek egy Craniosacralis terápiát, SomatoEmotional Release©, Visceralis
manipuláció kezelést, elmagyarázom, hogy mit és hogyan fogok tenni. A csalódottság
és a félreértések elkerülése érdekében előzetesen megadok egy becsült időt annak
költségvonzatával, és elmondom, hogy a további témák, a más személyek számára
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végzett vizsgálat vagy a további kérdések több időt igényelhetnek, és így
többletköltséget jelenthetnek. Tartom magam a kezelés vagy terápia becsült
időtartamához és költségéhez, kivéve, ha a páciens további kezelésekkel bíz meg.
☑ A kezelésekre vagy a magánórákra szakszerűen felkészülve és munkavégzésre
alkalmas, ép testi állapotban érkezem: az alkohol- és drogfogyasztásnak nincs helye a
gyógyításban és a tanításban.
☑ A kezelés/magánóra megkezdése előtt ellenőrzöm, hogy semleges és tiszta vagyok-e.
☑ Tapasztalataimmal, képességeimmel és végzettségi szintemmel arányban, az Upledger
Institute Hungary Kft./ NB Természetes Egyensúly Kft. ügyvezetőjének
iránymutatásai alapján alakítom ki a nyilvánosság számára nyújtott szolgáltatásaim
díjszabását.
☑ Nem adok olyan magyarázatot vagy keltek olyan benyomást, mely szerint a
Craniosacralis terápia, SomatoEmotional Release©, Visceralis manipuláció a
gyógyulást vagy a körülményeket illetően meghatározott eredmények elérésére
használható.
☑ Minden terápiás eset, példa, amit oktató, nevelő célzattal használok fel, a
páciens/tanuló előzetes beleegyezésével, illetve a személyes adatok megadása nélkül
történik, vagy annyira megváltoztatom, hogy a tényleges személyt ne lehessen
azonosítani, személyiségi jogai ne sérülhessenek.
☑ Tiszteletben tartom a többi képesített alkalmazót, és támogatom az Upledger Institute
Inc., az Upledger Institute International, az Upledger Institute Hungary Kft. és a
Barral Institute képzéseit végzett kollégáim integritását és jóllétét. Elfogadom, hogy
jelentős panaszokat bizalmasan hozok az Upledger Institute Hungary Kft.
ügyvezetésének tudomására.
☑ Amennyiben aggodalom merül fel, vagy közvetlen tudomásomra jut bármiféle
szakszerűtlenség, károkozás, kötelességszegés, mulasztás vagy ezen Etikai Kódex
megsértése, felelősségem tudatában cselekszem, felvéve a kapcsolatot az Upledger
Institute Hungary Kft./NB Természetes Egyensúly Kft. ügyvezetőjével.
Üzleti gyakorlatomban, munkám során betartom a törvényt:
☑ Utánajárok, hogy az általam lakott településen, megyében és országban milyen
törvények vonatkoznak a Craniosacralis terápia, SomatoEmotional Release©,
Visceralis manipuláció végzésére ill. tanításra, és betartom az üzleti tevékenységemre
vonatkozó törvényeket, szabályokat.
☑ Hirdetéseimben igazat mondok. Az Upledger Institute Inc., a Barral Institute, az
Upledger Institute Hungary Kft., az NB Természetes Egyensúly Kft., Gábriel Orsolya
illetve más CST/SER/VM-vezetők, -szerzők vagy -alkalmazók szellemi és írásbeli
anyagaira vonatkozóan, saját praxisom helyétől függetlenül, tisztelem és betartom a
magyar, az egyesült államokbeli és a nemzetközi szerzői jogi törvényeket.
Tudomásul veszem, hogy az Upledger Institute Inc., az Upledger Institute International,
a Barral Institute vagy az Upledger Institute Hungary-tól kapott képesítésemet az
Upledger Institute Inc., Upledger Institute International, a Barral Institute vagy az
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Upledger Institute Hungary Kft./NB Természetes Egyensúly Kft. a következő esetekben
visszavonhatja:
☑ Becstelen vagy etikátlan magatartás a tanulókat, pácienseket vagy más Craniosacralis
terápiát, Visceralis manipulációt alkalmazókat illetően, illetve a velük való
kapcsolatban.
☑ Törvénytelen vagy etikátlan magatartás, tevékenység vagy üzleti gyakorlat (a fentebb
felsorolt speciális eseteket is beleértve, de nem szükségszerűen csak ezekre
vonatkoztatva).
☑ A Craniosacralis terápia, SomatoEmotional Release©, Visceralis manipuláció illetve a
képesítés vagy a minősítés ismételt és szándékos félremagyarázása, meghamisítása.
☑ A jóváhagyott tananyag tanításának elutasítása, illetve a tananyag – beleértve a
magánórák ajánlott időtartamát is – ismételt figyelmen kívül hagyása.
☑ A Craniosacralis terápia, SomatoEmotional Release©, Visceralis manipuláció az
Upledger Institute Inc., az Upledger Institute International, a Barral Institute és az
Upledger Institute Hungary Kft./NB Természetes Egyensúly Kft., a jövőkép és
küldetés, illetve a vezetőség rágalmazása vagy becsmérlése.
☑ Az Upledger Institute Hungary Kft-vel/NB Természetes Egyensúly Kft.-vel kötött
Képzési szerződés bármely pontjának megszegése, be nem tartása.
☑ Az Upledger Institute Hungary Kft./NB Természetes Egyensúly Kft. ügyvezetője
által javasolt irányelvek követésének vagy a helyesbítő rendelkezések végrehajtásának
ismételt elutasítása.
Az etikai szabálysértések rendezésének vagy megelőzésének támogatása érdekében
beleegyezem, hogy bármely, pácienssel/tanulóval kapcsolatos etikai ügyet jelenteni kell a
megfelelő hatóságnak, a törvénybe ütköző cselekedeteket az igazságügyi hatóságnak, a
jogi és etikai problémákat az Upledger Institute Hungary Kft./NB Természetes
Egyensúly Kft. ügyvezetőjének. A képesített alkalmazókkal kapcsolatosan az Upledger
Institute Hungary Kft-nek/NB Természetes Egyensúly Kft-nek jelentett bármely etikai
vagy jogi ügy, illetve panasz kivizsgálása és az eljárás során az Etikai és magatartási
irányelvek az irányadók.
Tudomásul veszem és elfogadom:
Az Upledger Institute Hungary Kft./NB Természetes Egyensúly Kft. Etikai és
magatartási irányelveit elolvastam, és beleegyezem, hogy azokat a Craniosacralis
terápiás, SomatoEmotional Release©, Visceralis manipuláció gyakorlatában személyes
irányelvekként elfogadjam és alkalmazzam.
Kelt:

.......................................................

Aláírás: .......................................................

(Magad számára referenciaként és útmutatóként tarts meg egy másodpéldányt!)
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