Ethische Code
Als vertegenwoordiger van Three In One Concepts (3 in 1), verklaar ik dat ik mij aan
deze ethische code zal houden. Of ik nu consultant facilitator, instructor, advanced
trainer of faculty-member ben. Ik zal deze principes eren, volgen en uitdragen tijdens
openbare presentaties, cursussen en privé-consulten. Ik ben me ervan bewust dat het
doel van ons werk is: om inzicht in de individuele autoriteit en bekwaamheid te
bevorderen, in plaats van afhankelijk zijn, omdat de ethische code van Three In One
Concepts gebaseerd is op de volgende uitgangspunten:
RESPECT voor individuele vrijheid van keuze
RESPECT voor menselijke waardigheid
RESPECT voor ethische samenwerking
RESPECT voor de eigen integriteit en de integriteit van dit werk
RESPECT voor het hoogste goed van jezelf en van allen
Ik verklaar dat:

•

eenieder van ons de enige legitieme bron is voor het maken van persoonlijke keuzes.
Niemand bezit, of kan keuzes maken voor, een ander.

•

iedere Instructor vrij is, om waar dan ook ter wereld, les te geven.

•

ik, als specialized trainer of faculty member, alleen vervolgtrainingen geef in een
centrum dat geautoriseerd is door Three In One Concepts.

•

Ik begrijp dat Three In One Concepts Inc. geen franchise organisatie is en op generlei
wijze de vrijheid van een facilitator in de keuze van een centrumlocatie beperkt.

•

dit werk educatief is, niet therapeutisch.

•

ik begrijp en benadruk dat we alleen werken aan het verminderen van negatieve
emotionele stress over thema's en onderwerpen, en aan het verhogen van motivatie
voor een positieve verandering. We werken niet direct met fysieke symptomen, noch
stellen we diagnoses of schrijven we (genees)middelen voor.

•

ik ethisch test, wat wil zeggen dat ik mijn intentie of overtuigingen niet opleg aan
diegenen met wie ik werk.

Als vertegenwoordiger van Three In One Concepts, houd ik de One Brain® Methode
zuiver, helder en consistent.

Ik beschouw het als een voorrecht dat ik Three In One Concepts mag
vertegenwoordigen. Ik accepteer de verantwoordelijkheid om de
uitgangspunten van de ethische code te eren en te respecteren. Ik zal
het werk vanuit mijn hart overbrengen, integer, waardig, respectvol en
eerlijk. Ik zal geheimhouden wat mij in vertrouwen is medegedeeld. Het
doel van ieder consult, openbare presentatie en cursus die ik geef, is het
creëren van meer communicatie, evenwicht, medeleven, begrip en
saamhorigheid tussen alle mensen.

