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ETIČNI KODEKS
kandidata/-ke za delo po Metodi IPAL
Podpisani/-a želim pridobiti certifikat Instituta IPAL. Sprejemam vse pogoje in predloge tega kodeksa.
Uresničevati jih nameravam po najboljših močeh.

1.

Strokovno delo po Metodi IPAL bom opravljal/-a resno, iskreno, poglobljeno in profesionalno. Vedno
bom skušal/-a promovirati bistvo in poslanstvo metode IPAL kot ju sam/-a razumem.

2.

Prav tako bom deloval/-a v dobro Instituta IPAL in bom skušal/-a utrjevati njegov ugled in poslanstvo,
kjer bom le mogel/mogla.

3.

Diplome ne bom uporabljal/-a za delo s popularno astrologijo v medijih.

4.

V profesionalnem in ljubiteljskem svetovalnem in terapevtskem delu po Metodi IPAL se bom držal/-a
pravil:
a.

Pri delu z rojstnim horoskopom bom delo opravljal/-a samo s točnimi rojstnimi podatki. Če bodo leti pomanjkljivi, bom klientu/klientki dal/-a vedeti, da je psihološkoastrološka interpretacija
pomanjkljiva in nepopolna.

b.

Vsak primer bom študiral/-a izvirno in neponovljivo. Izogibal/-a se bom vsakemu podvajanju
psihološkoastrološke interpretacije in tudi ne bom uporabljal/-a psihološkoastrološke interpretacije
nekoga drugega. Če bo moje delo vsebovalo tudi računalniško interpretacijo, bom o tem obvestil/a klienta in mu pojasnil/-a, v čem se le-ta razlikuje od individualne, neračunalniške analize.

c.

Za vse poklicno delo bom vedno zaračunaval/-a ustrezno plačilo, razen če bo klient/klientka v
resnični stiski in bo potreboval/-a pomoč, pa ne bo zmožen/zmožna plačati. V takem primeru bom
plačilo prilagodil/-a razmeram.

d.

Pri zaupnih informacijah, ki jih bom pridobil/-a pri delu, bom strogo varoval/-a njihovo diskretnost.

e.

Vedno bom deloval/-a v klientovo/klientkino dobro in mu/ji bom skušal/-a pomagati po svojih
najboljših močeh. Ne bom zlorabljal/-a moči in se bom v vsakem primeru izogibal/-a situacijam, v
katerih bi zaradi poklica utegnil/-a biti poveličevan/-a v kaj, kar nisem.

f.

Ostal/-a bom skromen/skromna in se z znanjem ne bom bahal/-a.

g.

Informacij od drugod o klientu ne bom uporabljal/-a pri psihološkoastrološkem in psihoanalitičnem
delu z njim, klienta/klientko bom opozoril/-a, da imam informacije o njem/njej iz drugih virov.

h.

Osebi, ki ni moj klient/moja klientka, ne bom rekel/rekla, naj mi da svoje osebne podatke, in ji potem
na podlagi horoskopa interpretiral/-a to, kar se ji dogaja, če me za to ne bo prosil/-a.

i.

Obvezujem se, da bom vsako spoznanje in odkritje, ki je širšega pomena, posredoval/-a širši
astrološki in psihoanalitični skupnosti in ga ne bom sebično držal/-a zase. Prav tako se bom po svojih
močeh trudil/-a za kolegialen medsebojni duh sodelovanja s kolegi/kolegicami in bom spodbujal/-a
komunikacijo ter medsebojno povezovanje med nami v dobro razvoja veščin svetovanja in terapije,
ki sestavljajo Metodo IPAL – v državi, širši regiji, Evropi in na splošno.

V javnosti se v imenu Metode IPAL in njenih tehnik ne bom neprimerno izpostavljal/-a. Kar se tiče stvari in oseb,
ki so del javnega in političnega življenja, se obvezujem, da bom spoštoval/-a diskretnost in se bom izogibal/-a
škandaloznim in neokusnim komentarjem.

Ime in priimek kandidata/-tke:
______________________________

______________________________
podpis diplomanta/-tke
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