Etiske retningslinjer for utøvere fra Norsk Senter for Bevissthet
1. Disse etiske retningslinjene gjelder ved anvendelsen av forskjellige metoder og prosesser
lært gjennom alle de forskjellige utdannelsene, skolene, kursene og samlingene ved Norsk
Senter for Bevissthet. Dette gjelder blant annet Intuitiv coach utdannelsen, Livets
mysterieskole, RPT-skolen, enkeltkurs i Rask Personlig Transformasjon (RPT) og
mindfulness og Selvutvikling gjennom kanalisering.
2. Å være registrert eller markedsføre seg som utøver fra Norsk Senter for Bevissthet er
betinget av aksept av disse etiske retningslinjene.
3. Utøveren skal henvise klienter til annet kvalifisert tilbud dersom de opplever seg ute av
stand eller mangler kvalifikasjoner til å hjelpe klienten.
4. Utøveren skal unngå enhver form for seksuell oppførsel eller tilnærming til klienter,
unntatt når utøver og klient allerede har slik relasjon fra før. Utøveren skal utvise
vurderingsevne og respekt for forskjellige kulturer og religiøse holdninger i henhold til
fysisk kontakt.
5. Utøveren skal normalt ikke be om at klientens klær tas av.
Unntak fra dette kan være:
a) Hvis utøveren er en kvalifisert massasjeterapeut og klienten er fullt klar over
prosedyren.
b) Med samtykke fra klienten - for å observere en hudtilstand.
6. Utøvere må ikke fysisk manipulere deler av kroppen hvis de ikke har slike kvalifikasjoner.
7. Utøveren må behandle all personlig informasjon de får fra klientene strengt konfidensielt
og opprettholde taushetsplikt i forhold til slik informasjon. Unntak fra dette er i akutte
nødsituasjoner der klientenes eller andres helse eller sikkerhet er i fare. I tillegg kan
anonymisert informasjon brukes for intern læring etter samtykke fra klienten.
8. Utøvere skal ta vare på seg selv og sin helse, fortsette å utvikle seg personlig og sørge for
at de er fysisk og psykisk skikket til å drive sin virksomhet.
9. Utøveren plikter å sette seg inn i og overholde regelverket som gjelder for utøvelsen av
det de har lært og gjør og bransjen de tilhører.
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