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A Musculogikai eljárás szakmai és erkölcsi alapszabályai  
 
 
A jelen melléklet a “MuscuLogika Védjegyhasználati szerződés” elválaszthatatlan 
részét képezi és tartalmazza a védett eljárás legfőbb szakmai és erkölcsi szabályait, 
amelyek betartása kötelező a MuscuLogikai eljárás során. 
  

1. Kiemelten fontos a szolgáltatást igénybe venni kívánó hozzáállása és 
megfelelő tájékoztatása, ezért az alábbi szabályokat kell alkalmazni: 
• Bejelentkezés kapcsán: 

• Amennyiben ez fizikailag nem lehetetlen, csak olyan kliens vállalható, 
aki maga jelentkezik be a kezelésre és kifejezetten igénybe óhajtja 
venni az eljárást. 

• A jelentkezőt fel kell világosítani arról, hogy a kezelés esetenként 
fájdalmas is lehet. 

• Gyermek esetén a szülőnek meg kell beszélnie a gyermekkel, hogy a 
kezelés során fájdalomra is számíthat, hogy ez ne érje váratlanul. 
A felvilágosítás megtörténtéről a kezelés megkezdése előtt meg kell 
győződni. 

• A jelentkezővel tisztázni kell a természetes táplálkozás irányelveit, 
valamint azt, hogy hajlandó-e ezeket a kezelés sikere érdekében 
betartani. Lehetőleg csak akkor beszélünk meg időpontot kezelésre, ha 
ezt a jelentkező vállalja. Amennyiben a jelentkező ezt nem vállalja, úgy 
tájékoztatni kell, hogy nem javasolt a kezelés fájdalmát vállalnia, mert 
az elért eredmény néhány napon belül visszaromolhat a természetes 
táplálkozás hiánya miatt. 

• Tájékoztatni kell, hogy a kezelés eredményességéhez az is szükséges, 
hogy a kezelés időpontjához képest a kezelést megelőző 2 órán belül 
valamikor az adott napi étkezési ritmusának megfelelően étkeznie kell. 

 
• A közvetlenül a kezelés megkezdése előtt, illetve az eljárás alatt, személyes 

beszélgetés során: 
o tisztázni kell, hogy: 

 evett-e 2 órán belül. 
 szed–e olyan gyógyszereket, amelyek következtében 

véraláfutások keletkezhetnek a kezelés után. (pl. 
véralvadásgátlók) 

 szed-e tudatmódosítót. (pl. altatók, nyugtatók, 
fájdalomcsillapítók) 

o tájékoztatni kell 
 a Biologika alaptörvényeiről. 
 a természetes táplálkozás részletes szabályairól. 
 arról, hogy milyen mozgásokat, mozgatásokat kell végeznie 

az állapot további javításához.  
 

2. Az eljárás legfőbb szakmai szabályai  
• Egy kezelés időtartama beszélgetéssel együtt maximum 1 óra, melyből a 

tényleges kezelés nem lehet több 30-35 percnél.  
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• A kezelések gyakorisága nem lehet sűrűbb, mint hetente 1 alkalom. A cél a 
lehető legkevesebb kezeléssel elérni a legjobb eredményt. 

• A kezelés csak előírásoknak megfelelő, erre rendszeresített, kulturált kezelő 
helyiségben történhet. A musculógus csak akkor megy házhoz, ha a kliens 
járóképtelen és csak addig, amíg ez az állapot fennáll. 

• A kezelések ruhával fedett testrészeken történnek. 
• A musculógus nem ígér biztos gyógyulást, nem kelt hamis reményeket, és 

nem nyilatkozhat más kezelési módszerekről és más terapeutákról 
negatívan. 

• Tilos a MuscuLogika módszert más módszerrel együtt használni, vagy más 
kezelési technikákkal ötvözni, keverni. pl. masszázskezelés közben 
rányomni egy fájdalmas receptorra, vagy MuscuLogika kezelés közben 
kiropraktikai fogásokat alkalmazni, stb. 

• A kezelés során kötelező a MuscuLogika módszertanának betartása, vagyis 
a kötelező tanfolyamon tanultaknak megfelelő: 

• sorrendben végezni a kezelést. 
• mozgásokkal ellenőrizni az állapotot és annak változását. 
• pontokon, a megfelelő módon történő nyomásokkal végezni a 

kezelést. 
Javasolt az induló állapotok, valamint a változás fotóval történő 
dokumentálása. 
 
 

Törökbálint,  
 
 
 
 
Alulírott……………………………………………………. a fentiek tartalmát megismertem, és magamra 
nézve kötelezőnek elfogadom. 
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