
 

 

Jako przedstawiciel Three In One Concepts zobowiązuję się do  przestrzegania  Kodeksu  Etycznego.  Będąc 

(Zaawansowanym) Konsultantem  Facilitatorem, (Zaawansowanym) Instruktorem, Sponsorem, 

Wyspecjalizowanym  Trenerem  lub Członkiem Faculty,  zobowiązuję się do  prezentowania i demonstrowania 

zasad Kodeksu  podczas  każdej publicznej prezentacji,  na zajęciach grupowych  oraz w trakcie sesji 

indywidualnych z klientami. Jestem świadomy, że nasza praca ma na celu kultywowanie poszanowania 

autorytetu jednostki,  docenianie  jej  umiejętności i zdolności, a nie zależności od innych, ponieważ Three In 

One Concepts oparta jest na następujących zasadach etycznych: 

POSZANOWANIE WOLNOŚCI OSOBISTEJ 

POSZANOWANIE GODNOŚCI LUDZKIEJ  

POSZANOWANIE WSPÓŁPRACY OPARTEJ NA ZASADACH ETYCZNYCH 

POSZANOWANIE INTEGRALNOŚCI WŁASNEJ ORAZ INTEGRALNOŚCI PRACY 

POSZANOWANIE NAJWYŻSZEGO DOBRA SWOJEGO ORAZ NAJWYŻSZEGO DOBRA INNYCH 

 

 
DEKLARUJĘ, że każdy z nas jest jedynym istotnym  Źródłem własnego WYBORU. Nikt 

nie jest niczyją własnością i także nie może za nikogo dokonywać wyborów.  

DEKLARUJĘ, że każdy Instruktor ma prawo wolnego wyboru nauczania w dowolnym 

miejscu na świecie. 

DEKLARUJĘ, że jako Wyspecjalizowany Trener lub Członek Faculty, będę  prowadził 

zajęcia na zaawansowanym poziomie  w Autoryzowanych Centrach.  

ROZUMIEM  i respektuję fakt, iż Three In One Concepts nie nakłada zasad franczyzy oraz 

nie ogranicza w jakikolwiek inny sposób swobody działania ani wyboru lokalizacji Centrum.  

DEKLARUJĘ, że praca  ta ma cel edukacyjny, a nie  terapeutyczny.  

ROZUMIEM  i potwierdzam, że podczas  rozwiązywania  problemów rozładowujemy 

Negatywny Ładunek Emocjonalny. Nie pracujemy bezpośrednio z symptomami  fizycznymi, 

nie stawiamy diagnozy ani  nie przepisujemy recept. 

 

TEST MIĘŚNIOWY PRZEPROWADZAM ETYCZNIE. Nie narzucam własnej woli,  

przekonań ani wierzeń osobom, z którymi pracuję. 

 

Jako  przedstawiciel Three in One Concepts zobowiązuję się do zachowania  czystości, 

jasności i niezmienności Systemu One Brain TM.  

Przyjmuję odpowiedzialność płynącą z przywileju  godnego reprezentowana Three in One Concepts i pragnę  

dzielić się tym darem w sposób etyczny, z serca, z całą integralnością,  dyskrecją,  szacunkiem  i prawdą. 

Prowadzone przeze mnie  konsultacje  oraz warsztaty mają na celu tworzenie równowagi, empatii i poprawę  

komunikacji i zrozumienia  między wszystkimi ludźmi. 
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