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I. CONSIDERAÇÕES E OBJETIVOS 

 

Todos os profissionais vinculados ao KYNESIS devem guiar suas atividades terapêuticas 

integrativas de consciência por este Código de Ética. 

 

1. Aceitar o que está além de sua esfera de ação e agir proativamente em prol daquilo que lhe 

cabe fazer, respeitando a si mesmo e o outro; 

 

2. Pertencer a seu lugar com ritmo, sustentando o início, o meio e o fim de cada ação com 

estabilidade, gentileza e firmeza, em prol de si e do Todo; 

 

3. Ordenar seu pensamento estruturando suas ações com inteligência, desenvolvendo 

crescente clareza sobre lugar, função e papel em todas as relações.  

 

 

II. CÓDIGO DE ÉTICA AMPLIADO 

 

Há na constituição de cada ser, desde a gênese, os 3 Princípios Essenciais, um gerador, um passivo 

e ativo. O primeiro é a Fonte, o segundo é Dual e o terceiro é Mediador, o Estruturador da realidade. 

Assim sendo, há o Eu Essencial, este permanente, e, há o eu existencial este impermanente, a 

mediação entre eles é feita pela Mente! 

 

O Código de Ética KYNESIS é a base do Método Praxista, este propõe através de ações centradas, 

no dia a dia, reconciliar o eu existencial com o Eu Essencial. 

 

III. OS PRINCÍPIOS ESSENCIAIS 

 

A Essência - Princípio Gerador - A Fonte  

A ação;  

O papel - como faz. 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

Este Princípio do Ser é permanente, imortal, e, está sempre vindo a Ser através das experiências no 

existir. Trata-se de uma autodescoberta a cada passo do caminho, onde, a Essência infinita e 

imutável, se manifesta em múltiplas realidades aperfeiçoando sua ação, tornando-a cada vez mais 

justa e respeitosa contemplando o equilíbrio entre si e o Todo.  

 

Desta maneira, em cada ação há uma assinatura essencial e como cada qual escolhe fazer o que lhe 

cabe, o que precisa ser feito a partir de seu lugar, informa vibracionalmente, sua localização na Vida 

- O Todo. Assim, a realidade onde o ser está inserido deve ser a norteadora da ação, uma vez que 

não há como deixar de Ser quando se age.  

 

Em simples ações pode ser percebido muito sobre quem age, por exemplo, a maneira como 

conversa: olha nos olhos? Consegue ouvir atentamente antes de se pronunciar? Quando verbaliza 

seu pensamento há organização prévia? E, quando expressar-se verbalmente busca contribuir com 

o interlocutor? O verbo é uma ação, e uma das vertentes de expressão do eu. Então, a maneira 

escolhida para fazer algo mostra como quem age esta, se faz o que precisa ser feito com pressa, ou 

até mesmo de qualquer jeito, se faz com calma, se faz com inteireza, logo, não significa ser grande 

para ter grande expressão e sim expressar-se com grandeza em cada ação.  

 

Portanto, para equilibrar em si este Princípio, o terapeuta KYNESIS deve: 

 

1. Ser ponderado, sentir e pensar antes de agir, unindo a emoção e a razão 

Pesar e medir, estimar antes de se manifestar, dentro do set terapêutico há o vínculo terapêutico e 

este deve ser dignificado a partir do lugar de terapeuta, este, dentro do processo terapêutico só pode 

estar em três lugares, representando a mãe, o pai ou o essência frente ao atendido. Posicionar-se a 

partir do reconhecimento desta posição, naquele exato momento possibilita dignificar o processo 

terapêutico.  

 

2. Ser comprometido com a sua palavra, sentindo e pensando antes de concordar 

Atentar aos compromissos consentidos com a palavra. O terapeuta quando diz, "estamos juntos", 

SUHFLVD�GLJQLILFDU�FRP�DÄÒHV�HVWH�SRVLFLRQDPHQWR��q(VWDPRV�MXQWRVr�H�QÀR�UHWRUQD�XPD�PHQVDJHP�

via WhatsApp prontamente? Não está equilibrado. Essa fala qHVWDPRV�MXQWRVr é dignificada quando o 

terapeuta é procurado e prontamente ele responde, orienta e auxilia com as ferramentas disponíveis, 



 
 
 
 
 
 
 

 

sendo a DC a principal delas para atendimentos à distância. Assim, quando um terapeuta KYNESIS 

se compromete com a fala ele cumpre o combinado. 

 

3. Ser respeitoso, sentir a si e o outro, pensar em si e no outro, agindo com equilíbrio 

Equilibrar a ação oferecendo o que foi acordado, fazendo a sua parte com excelência, buscando o 

melhor dentro de si através de preparo, organização e método. O que é necessário para que o 

acordado ocorra da melhor maneira possível? O que precisa ser feito antes? O que precisa ser feito 

durante? E como deve ser finalizado o que foi proposto? Quanto mais clara for a parte de cada um 

dos envolvidos no que se refere ao acordo, melhor será a entrega para todos.  

E diante de estímulos internos e externos: 

 

1. Não ser reativo 

Permitir-se silenciar-se internamente antes de agir, diante da vibração do evento é necessário 

oferecer uma resposta própria e não uma reação. 

 

2. Não revoltar-se 

Não ser impulsivo diante de estímulos, permitir-se o desenrolar dos fatos para depois concluir, com 

maior amplidão, o ocorrido.  

 

3. Não ser inconsequente 

Medir as consequências da ação antes de agir, não desconsiderar a realidade, estar nela, importar-

se com ela e depois de antever com base em fatos as possíveis consequências, aí sim, agir. 

 

A Existência - O Princípio Estabilizador (Dual) - A Emoção 

O sentir;  

O lugar - onde faz. 

 

Este Princípio do Ser É Sagrado, A Existência, nele é manifestada a Essência de cada ser a partir 

do passado, a Mente. O Eu existencial - portador da Essência - é impermanente e mortal, e, precisa 

ser, pois, este expressa a princípio uma configuração advinda do passado e o propósito desde o seu 

nascimento é a atualização deste passado. Assim, o Eu existencial alcança a estabilidade em sua 



 
 
 
 
 
 
 

 

manifestação reconciliando os opostos em si, percebendo-os como complementares e não 

antagônicos.  

 

Cada eu existencial colabora com a Essência, pois, a partir das experiências adquiridas em cada 

uma delas amplia as possibilidades de manifestação do Ser Essencial, capacitando-o, como um Ser 

infinito, a colaborar, cada vez mais conscientemente, com a realidade onde está inserido, com o seu 

próprio desenvolvimento e o de outros. 

 

Desta forma, compor a realidade da qual faz parte em harmonia, sustentando a relação entre a sua 

individualidade e o Todo, pertencendo aos sistema por onde passa de maneira gentil e firme, 

agregando valor a si mesmo, a sua própria manifestação, inspirando quem está em volta a ser quem 

É, assumindo suas realidades, interna e externa, transformando-as, e, com humildade apropriando-

se de si mesmo a partir do auto trabalho, à medida que maiores responsabilidades vão sendo 

assumidas. Trata-se, portanto, de auto esculpir-se a partir da própria realidade. 

 Portanto, o lugar onde o Eu existencial se manifesta, precisa ser mutável e cíclico, e, tudo o que é 

iniciado precisará ser findado um dia. Assim, é necessário, acostumar-se a crescer, a amadurecer 

sabendo que fazer bem feito o que lhe é cabido, em cada lugar onde está, é o que torna possível 

adentrar ao próximo estágio de Ser.  

 

Portanto para equilibrar em si este Princípio, o terapeuta KYNESIS deve: 

 

1. Ser íntegro, não ferir os lugares e as pessoas - sistemas - por onde passa 

Ter força interna para agir a partir de si e não a partir do outro - o emissor de uma ação qualquer - é 

a integridade em ação. Se um atendido se exalta, fere, machuca com ações, palavras e até mesmo 

gestos cabe ao terapeuta escolher como ele quer portar-se, não se trata de ser subserviente e sim 

agir de acordo com seus princípios e valores, permitindo-se ser a si mesmo e não o outro.  

 

2. Ser cuidadoso consigo e com o próximo 

Cuidado envolve precaução, cautela, antes de agir é fundamental se permitir sentir, e, pensar, não 

pode haver a presença de um único princípio essencial quando se trata de cuidar. A mesma solução 

não é possível para todas as pessoas e é neste ponto que o cuidado torna-se único, quando a 

individualidade de cada um é considerada, e levada em conta. Por outro lado, cuidar exige que o 



 
 
 
 
 
 
 

 

cuidador permaneça em seu lugar, estar apto a cuidar da demanda, portanto clareza a respeito de 

função e papel.  

 

3. Ser gentil e firme consigo e com o próximo 

Há de se ter distinção clara entre ser gentil e ser conivente, como por exemplo, não entregar o que 

foi percebido durante a sessão terapêutica por receio de perder o atendido, é necessário confiar em 

sua percepção, gentileza, que envolve princípios e valores, se trata de permitir-se ser quem é a partir 

de seu lugar, cumprindo seu papel como lhe cabe, sendo fiel à entrega, ao combinado entre as partes 

sem ferir intencionalmente e mesmo assim não ser conivente, cumprir a sua parte. E é neste exato 

ponto que faz necessário a firmeza que não pode ser confundida com rudeza e sim empenho em 

fazer o que precisa ser feito, aliás, no que se refere ao compromisso com o atendido, o que deve ser 

feito. 

 

E, diante de estímulos internos e externos: 

 

1. Não ser rígido 

Existem muitos meios de fazer o que precisa ser feito, não fechar-se para outras soluções, 

possibilidades, estar aberto para encontrar outros meios de agir 

2. Não ser influenciável 

Diante de uma opinião diversa ouvir atentamente, realmente ouvir, e, depois de dar-se tempo para 

consultar seu próprio caminho, aderir ou não a este pensamento 

 

3. Não ser identificar-se com problemas e dores 

Não deixar-se guiar por problemas e sim utilizar-se deles como meio de aguçar a inteligência. 

Questione-se, eu poderia ter evitado o ocorrido? Se sim, atente em uma próxima vez, se não, receba 

com abertura o problema e procure resolvê-lo com abertura e criatividade. 

 

O Mediador - A Mente 

O pensar; 

Função - o que faz. 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

Este Princípio do Ser é impermanente, mortal, e, está voltado para o passado, nele está armazenado 

Tudo o que foi, todas as experiências pretéritas. Trata-se, portanto, de deixar de ser o que foi - no 

passado - para ser o precisa ser no agora - no presente. A configuração anterior do ser se apresenta, 

no dia a dia, diante de estímulos e o desafio é abrir-se para um nova maneira de estar na realidade, 

aliando experiências anteriores, reconhecendo-as e validando-as, na construção de um Eu capaz de 

fazer frente às necessidades da existência no momento atual. 

 

Assim, uma vez inserido na realidade o Eu deve estruturar suas ações no aqui/agora com atenção, 

transparência e serenidade, utilizando o passado como referencial seguro, uma vez que, o que não 

funcionou noutrora neste momento é percebido como ameaçador, amedrontador ou até mesmo 

inadequado. Então, usar a inteligência para ampliar possibilidades e focar em novas maneiras de 

estar na vida buscando soluções criativas, inovadoras para os problemas/dilemas vivenciados é uma 

maneira sábia de minimizar equívocos. Assim, o que se faz deve ser feito com verdade e sinceridade, 

pois, quando a ação é impulsiva, informa pouca presença da Mente na ação, e, o passado não está 

sendo utilizado para melhor estruturar o presente. 

 

Portanto, para equilibrar em si este princípio, o terapeuta deve: 

 

1. Ser atencioso 

Neste caso ser atencioso ao que ocorre com o atendido durante o processo terapêutico não significa 

sair de seu lugar de terapeuta dentro do processo terapêutico, em primeiro lugar na relação atendido 

x terapeuta está o lugar de terapeuta, logo, o envolvimento amoroso não pode ocorrer, caso o 

terapeuta perceba algo, deve comunicar a supervisão terapêutica e o caso deve ser passado para 

outro profissional.  

 

2. Ser organizado 

Fazer com método, estruturando as ações, o que precisa ser feito primeiro, e em segundo e terceiro 

lugar, sucessivamente, ordenar os pensamentos para dar ordenar as ações garantindo a entrega 

terapêutica, o dia precisa ser ordenado para que a sessão terapêutica seja organizada. 

 

3. Ser verdadeiro 



 
 
 
 
 
 
 

 

Nunca, jamais prometer ao atendido resultados rápidos ou imediatos e jamais isentá-lo de fazer a 

parte dele, de comprometer-se com o seu processo terapêutico, o terapeuta oferece meios e não o 

fim, este cabe ao atendido, ao que ele resolve fazer diante de si mesmo, de outros e do meio onde 

se encontra. 

 

E, diante de estímulos internos e externos: 

 

1. Não mentir 

Utilizar a própria experiência para oferecer perspectivas para o atendido, não falar do que não se 

conhece, estudou ou viveu. Não reproduzir falas alheias sem submetê-la ao seu crivo interno. 

 

2. Não enganar 

Oferecer ao atendido o que ele precisa ou pode ajudá-OR�QHVWH�PRPHQWR�VHMDP�7&pV�RX�&7pV��VH�WUDWD�

aqui de oferecer o necessário para que o atendido possa fazer da melhor maneira suas travessias 

internas, a intenção deve ser sempre o bem do atendido. 

 

3. Não ser arrogante 

Estar aberto para aprender com tudo e todos, manter a mente aberta, pois, há sempre meios para 

crescer e se desenvolver a partir de estímulos, de ações de outros ou até mesmo diante das próprias 

ações se há atenção. Se trata aqui de não ter-se em tão alta conta que impeça de continuar a crescer 

como um ser integral. Todos e tudo pode ser um meio de comunicação com a própria Essência.  

 

 

 


