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BIOTERAPEVTSKI KODEKS 
Bioterapije po metodi Zdenka Domančića® 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Vsebina človeške avre govori tistemu, ki zna dekodirati njeno šifrirano besedilo, torej 

tistemu, kdor pozna zgodbo. Ona v sebi nosi novo zgodbo in tako gre v nekončnost. Na ta 

način smo vsi medsebojno povezani in v tej nepreglednosti znajo nekateri izmed nas 

pritegniti prave in vzročno-posledične zveze, ki so zajete v informacijsko-energetski 

strukturi posameznika. Zakaj bi želeli razpolagati s temi informacijami? Zato, ker so te 

informacije pomembne za našo zrelost, za življenje, ki bi moralo izpolnjevati nas in naše 

bližnje v našem duhovnem razvoju. Te informacije pridobivamo skozi vpogled v nevidne 

strukture našeg bitja. Ta vpogled je za zdaj še vedno skrit, odkriva nam, kdo smo bili, zakaj 

smo tukaj, kakšno je naše poslanstvo, zakaj smo nesrečni in zakaj obolevamo.  

 
Na podlagi Statuta Združenja Bioterapija po metodi Zdenka Domančića®, ki je bil sprejet na  II. 

redni seji Skupštine Združenja, in na podlagi odločitve Skupštine Združenja Bioterapija po metodi 

Zdenka Domančića®, ki je potekala 20. 11. 2012, sprejemamo: 

 

Bioterapevtski kodeks Bioterapije po metodi Zdenka Domančića® 
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PREAMBULA 

 

Dopolnilne metode zdravljenja je Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) priznala leta 1976, ker 

se je v okviru skrbi za zdravje človeštva pokazala potreba po priznavanju novih spoznanj. Ravno 

metoda bioterapije Zdenka Domančića® je zaradi svojih mnogih dokazanih pozitivnih učinkov 

postala predmet zanimanja Svetovne zdravstvene organizacije. 

 

Po več kot 30 letih izkušenj in preko 1,5 milijona obdelanih strank je zdravilec Zdenko Domančić® 

razvil metodo zdravljenja z bioenergijo. Metoda temelji na lastnostih bioelektromagnetizma, njen  

učinek pa so večkrat znanstveno dokazovali.  

 

Med bioterapevtskim delovanjem in etiko obstaja ozka povezanost. Njuna stična točka je 

“dobrohotnost” (beneficence), kar je eno od štirih temeljnih načel moderne bioetike. Preostala načela 

so še “neškodljivost” (nonmaleficence), “neodvisnost” (autonomy) in “pravičnost” (justice). 

Zahvaljujoč moralni ideji dobrega, kakor tudi občutku ljubezni do bližnjih, je nastala praksa nege 

bolnih in poškodovanih.  

 

BIOTERAPIJA PO METODI ZDENKA DOMANČIĆA®  

 

1. člen 

 

Bioterapija je postopek polaganja rok na dele telesa bolne osebe, s ciljem dodajanja in uravnavanja 

življenjske energije. Metoda polaganja rok je znana po celem svetu in je verjetno najstarejša metoda 

zdravljenja. Gre za uporabo naravnih energetskih procesov, ki vodijo k ozdravitvi oziroma k 

spodbujanju lastnega obrambenega mehanizma imunskega sistema, ki je z leti oslabel ali pa je 

popolnoma prenehal delovati zaradi neuravnoteženega načina življenja. 

 

2. člen 

 

Bioterapija je enostavna, neboleča in zelo močna metoda zdravljenja, katera pogosto daje 

učinkovite rezultate in nima nikakršnih škodljivih delovanj na organizem. 

 

3. člen 

 

Bioterapija po metodi Zdenka Domančića® je: 

 

a.) originalna, 

b.) naravna, 

c.) znanstveno preverjena in potrjena, 

d.) preverjena v praksi, 

e.) organizirana, 

f.) učinkovita, 

g.) enostavna in poceni, 

h.) neškodljiva in neinvazivna, 

i.) brez stranskih učinkov, 

j.) dopolnilna in 

k.) varna.  
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BIOTERAPEVT PO METODI ZDENKA DOMANČIĆA® 

 

4. člen 

 

Bioterapevt po metodi Zdenka Domančića® je oseba, ki je zaključila ustrezen strokovni in 

standardizirani sistem izobraževanja Bioterapije po metodi Zdenka Domančića® ter se po 

usposabljanju strokovno ali nestrokovno ukvarja z Bioterapijo po metodi Zdenka Domančića®. Na 

podlagi pridobljenega certifikata ali diplome o uspešno zaključenem šolanju, ki mu omogoča 

samostojno delo, je vsak bioterapevt dolžan spoštovati Kodeks ter vsa etična in moralna načela pri 

delu s strankami.  

5. člen 

 

Bioterapevt sprejema dejstva,  da izvajanje bioterapije zahteva odgovornost do uporabnikov 

bioterapije (strank). 

6. člen 

 

Bioterapevt mora pri svojem delu s strankami spoštovati osnovna moralna, pravna in še zlasti etična 

načela, kar potrjuje s svojim podpisom na pristopni izjavi za članstvo v Združenju in z istim 

podpisom dokazaje, da sprejema:  

 

Bioterapevtski kodeks Bioterapije po metodi Zdenka Domančića® 

 

BIOTERAPEVTSKI KODEKS 

7. člen 

 

Kodeks uravnava mesebojne odnose in pravila obnašanja bioterapevta, kakor tudi odnose 

bioterapevta do strank in javnosti. Temeljna načela, na katerih počiva tudi delovanje Združenja, so 

profesionalnost, zaupnost podatkov, transparentnost, odgovornost, prepoved negativne reklame in 

usklajeno timsko delo. 

 

8. člen 

 

Bioterapevt mora pri delu s strankami spoštovati osnovna  moralna, etična, pravna in druga načela. 

 

9. člen 

 

Skupščina Združenja sprejema Bioterapevtski  kodeks Bioterapije po  metodi  Zdenka  Domančića® 

in je odgovorna za njegovo izvajanje v praksi.  

 

10. člen 

 

Pravil Kodeksa so se dolžni držati vsi člani Združenja in vsi bioterapevti, ki delajo po metodi  

Zdenka  Domančića®. 

11. člen 

 

Etična pravila Združenja služijo: 

 

a.) zaščiti strank pred eventuelno neetično uporabo bioterapije s strani bioterapevta, 

b.) kot temeljni standard  obnašanja za vse bioterapevte in vse člane Združenja in 

c.) kot temelj za eventuelne pripombe in pritožbe. 
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BIOTERAPIJA KOT STROKA  

12. člen 

 

Bioterapija po metodi Zdenka Domančića® je stroka tradicionalnih načinov zdravljenja, kar 

vključuje razumevanje in poznavanje mehanizmov bioterapije. 

  

13. člen 

 

Bioterapijski proces temelji na meddelovanju bioterapevta in stranke zaradi spodbujanja sprememb v 

kakovosti življenja in izboljšanja splošnega stanja stranke.  

 

14. člen 

 

 Bioterapevt mora uporabljati svojo strokovnost ter pri tem paziti na dostojanstvo in 

samospoštovanje stranke. 

 Če stranka nima postavljene medicinske diagnoze, je bioterapevt ne sme sprejeti na bioterapijo.  

 Profesionalno stališče bioterapevta je usklajeno z Etičnim kodeksom združenja in njegovimi 

profesionalnimi obveznostmi, usklajenimi s Statutom Združenja.  

 Odnos do stranke mora biti strokoven, poln spoštovanja in razumevanja.   

 

15. člen 

 

 Metoda Bioterapija po metodi Zdenka Domančića® je originalno avtorsko delo. 

 Vsa znanja in veščine, pridobljene tekom šolanja, terapevt uporablja izključno v humane namene 

in jih ne sme prenašati na tretjo osebo. 

 Imena Zdenka Domančića® ni dovoljeno uporabljati v nikakršne namene brez osebnega soglasja 

Zdenka Domančića®. 

 Prepovedana je zamenjava osnovnih izhodišč metode Zdenka Domančića® ali njeno 

kombiniranje z drugimi metodami. 

 

ODGOVORNOST DO STRANKE 

 

16. člen 

 

 Vsaka oseba ima pravico poiskati pomoč s strani bioterapevta, bioterapevt pa se ima pravico 

odločiti, ali bo stranko sprejel na bioterapijo ali ne, in sicer v skladu z etičnimi in moralnimi 

načeli. Vsaka stranka ima pravico, da se za prejeto bioterapijo zahvali bioterapevtu glede na 

lastne želje in zmožnosti.  

 Etični kodeks Združenja zavezuje člane Združenja, da se zavedajo omejitev svoje kompetence v 

najboljšem interesu stranke.   

 Terapevt odgovarja izključno za svoje bioterapevtske dejavnosti in rezultate. 

 Stranki mora dati dovolj informacij za odločanje o njenem zdravljenju z bioenergijo.  

  Odnos bioterapevt-stranka je profesionalen odnos, u okviru katerega je dobrobit stranke osnovna 

skrb bioterapevta. 

17. člen 

 

 Stranka mora biti seznanjena z dejstvom, da lahko bioterapijo odkloni, bioterapevt pa mora to 

odločitev spoštovati.  

 Vsaka stranka je edinstvena in zaradi tega je treba proces bioterapije prilagoditi vsakemu 



 

 

5 

posamezniku.  

 Bioterapevtu niso dovoljeni nikakršno svetovanje, zamenjava ali vmešavanje, ki bi bili povezani s 

strankino zdravstveno terapijo.   

 Bioterapevt mora razumeti, kako pomemben je medsebojni odnos bioterapevta in stranke.  

 Bioterapevt ne sme izkoriščati stranke finačno, spolno ali čustveno.   

 Vsaka oblika zlorabe odgovornosti do stranke pomeni kršitev Kodeksa. 

 Odgovornost za takšna ravnanja nosi izključno bioterapevt.  

 

18. člen 

 

 Bioterapevt je dolžan zagotoviti zasebnost vseh informacij in podatkov o stranki.   

 Dokumentacija o vsaki stranki je lahko dostopna samo osebi, ki ima legitimno pravico in vpogled 

v to dokumentacijo.   

 Dokumentacija o stranki mora vsebovati samo objektivne podatke. 

 

19. člen 

 

Razgovori o strankah morajo potekati na za to predvidenih mestih, s čimer se zaščiti strankina 

pravica do zaupnosti in zasebnosti.   

 

20. člen 

 

 Bioterapevt ne sme izzivati ali spodbujati strankinih psihičnih ali telesnih težav.  

 Vsak bioterapevt mora intervenirati pri pristojnem organu Združenja, če opazi neetično obnašanje 

do stranke s strani drugega bioterapevta.   

 V primeru, da se po zaključeni bioterapiji stranka ne pozanima glede naslednjega termina, je 

bioterapevt ne sme svojevoljno naročati.  

 

21. člen 

 

 V času bioterapije mora biti bioterapevt primerno oblečen. 

 Bioterapevt z ničemer ne sme ogroziti strankine varnosti in zdravja.  

 

BIOTERAPIJSKA INTERVENCA 

 

22. člen 

 

 Vsak bioterapevt se mora zavedati omejitve lastne strokovne pristojnosti.  

 Priznavanje mej pristojnosti vključuje prepoznavanje situacije, kadar je potrebna napotitev 

stranke k drugemu terapevtu zaradi lastne omejitve v znanju, veščini ali izkušnji. 

 Bioterapevt ni usposobljen, da podaja diagnoze, izvaja postopke, ki bi pripeljali do zamenjave 

doziranja ali prekinitve katere koli zdravstvene terapije, predpisane s strani zdravnika. To lahko 

stori samo osebni zdravnik stranke.   

 Bioterapevt mora biti seznanjen z regulativo, katera regulira dejavnost bioterapije.  

 Bioterapevt je dolžan enakopravno razdeliti storitve vsem strankam. 

 

23. člen 

 

V času izvajanja terapije ni dovoljena diskriminacija stranke na podlagi nacionalne pripadnosti, 

barve kože, starosti, spola, spolne usmerjenosti, invalidnosti, verskih in političnih prepričanj, statusa 
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v družbi ali katere koli druge zaznamovanosti.   

 

24. člen 

 

Bioterapevt mora dokončati bioterapijo, če je dosežen cilj ali je z bioterapijo dosežen maksimalen 

učinek.   

 

STROKOVNO OBNAŠANJE 

25. člen 

 

 Bioterapevt se ne sme spuščati v nikakršne kriminalne in nestrokovne dejavnosti s stranko.   

 

26. člen 

 

 Bioterapevt se mora obnašati profesionalno. 

  Bioterapevt je dolžan izvajati bioterapijo na kompetenten in etični način. Od bioterapevta se 

zahteva nenehno strokovno usposabljanje.  

 Bioterapevtu je prepovedano opravljati bioterapijo pod vplivom kakršnega koli opojnega sredstva.  

 

27. člen 

 

 Vsak komentar na izvajanje bioterapije drugega bioterapevta mora biti izražen ob zahtevanem 

spoštovanju.  

 

28. člen 

 

  Bioterapevt ne sme prejeti od stranke nikakršnih darov ali finančnih sredstev zaradi pooblaščene 

obravnave.   

 

 

OBJEKTIVNA INFORMACIJA  

29. člen 

 

 Informacija, podana stranki, mora biti resnična. 

 Kadar bioterapevt smatra, da z bioterapijo ne more doseči želenih ciljev, mora s tem seznaniti 

stranko. 

 Nedopustno je kakršno koli napačno oziroma neutemeljeno razglašanje ali obljubljanje 

ozdravitve.    

 Reklama mora biti omejena na opis bioterapije in na usposobljenosti bioterapevta.  

 Reklama ne sme vsebovati kakršnih koli komentarjev o drugih terapevtskih metodah.   

 

STROKOVNA ODGOVORNOST IN ODNOS DO DRUGIH BIOTERAPEVTOV 

  

30. člen 

 

  Bioterapevtska praksa predstavlja dejavnosti, katere predvidevajo sprejemanje strokovne  

odgovornosti v odnosu do strank, drugih bioterapevtov in družbe v celoti.  

  Bioterapevti morajo zagotoviti ustrezne varnostne razmere, s čimer sebi in strankam zagotovijo 

nemoten in udoben potek bioterapije. 

  Tam, kjer je potrebno, bioterapevti sodelujejo interdisciplinarno za dobrobit stranke. 
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  Priporočeno je,  da  terapevti svoje profesionalno delo enakovredno pokrivajo z ustreznim 

zavarovanjem odškodnine.    

 Vztrajanje pri ohranjanju omejitev kompetenc kaže na to, da bioterapevt lahko deluje odgovorno 

in primerno etičnemu kodeksu v odnosu do strank, drugih bioterapevtov in družbe v celoti.  

 

ETIČNA NAVODILA 

31. člen 

 

 Bioterapevti se bodo trudili s svojim javnim nastopom, tako pisnim kot ustnim, vzdržati se 

škodljivih izjav, sklepov in namigovanj, ki podcenjujejo položaj, usposobljenost ali značaj drugih 

bioterapevtov.   

 Bioterapevt prav tako sprejema odgovornost soočanja s kolegi, ki se obnašajo v nasprotju z  

Etičnim kodeksom, in jih prijavi pristojnemu organu Združenja.  

 Tako bioterapevti kakor tudi člani Združenja morajo spoštovati zakonske predpise in ne smejo 

zlorabiti imena Združenja oziroma storiti nekaj, kar je v nasprotju s tem Kodeksom.   

 

RAZVOJ STROKOVNEGA ZNANJA IN STROKE 

 

32. člen 

 

 Bioterapevt ima strokovno odgovornost pri samoučenju na področju bioterapije, še zlasti na 

področju svojega dela. 

 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE     

 

33. člen 

 

Tolmačenje določb tega Kodeksa je v pristojnosti Odbora za etiko. 

Navajanje in označevanje samostalnikov v moškem spolu v tem Kodeksu se ne more v nikakršnem 

smislu tolmačiti kot podlaga za spolno diskriminacijo in privilegiranje.  

 

34. člen 

 

Spremembe in dopolnitve tega Kodeksa se vršijo po istem postopku, po katerem je bil Kodeks tudi 

sprejet.  

 

    35. člen 

 

Upravni odbor na podlagi pripomb in predlogov vrši spremembe ali dopolnitve Kodeksa. Kodeks bo 

objavljen na oglasni deski Združenja po sprejetju s strani Skupščine Združenja. Ta Kodeks stopi v 

veljavo z dnem sprejetja, izvajati pa se začne po izteku osmega dne od objave.   

 

 

V Zagrebu, 19. novembra 2012 

 

Predsednik Skupščine Združenja: 

 

……………………………………. 

Zdenko Domančić  


