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The Dr Edward Bach Foundation
Tanácsadói kódex
Előszó
„Nem szükséges tudományos ismeret, vagy bármilyen szaktudás az
itt leírt egyszerű eljáráson kívül; és azok fogják a legnagyobb
előnyét élvezni ennek az Isten által adott ajándéknak, akik megőrzik
egyszerűségét, mentesen a tudományos vizsgálatoktól és
elméletektől, hiszen a természetben minden egyszerű.”
- Dr Edward Bach , The Twelve Healers
Amikor Dr Bach rábízta munkásságát Nora Weeks-re és Victor
Bullen-re, világosan meghatározta a teendőket. „A feladatunk, ” –
írta Victor Bullen számára – „hogy rendíthetetlenül ragaszkodjunk
ennek a gyógymódnak az egyszerűségéhez és tisztaságához.” Nora
és Victor megígérte, hogy teljesítik erre vonatkozó kéréseit, és mi,
amikor a sor ránk került, ugyanezt az ígéretet tettük.
A The Bach Centre vállalta, hogy tiszteletben tartja és megőrzi Dr
Bach munkájának a tisztaságát. Mind megfogadtuk, hogy
megőrizzük ennek a rendszernek az egyszerűségét, teljességét és
időtállóságát, és hirdetjük az öngyógyításról szóló üzenetét.
Örömmel ajánljuk Önnek, mint Dr Bach munkáját alaposan ismerő
tanácsadónak a lehetőséget, hogy csatlakozzon a Bach Foundation
International Register nyilvántartásban szereplő tanácsadókhoz, és
fogadja el ezt a Tanácsadói kódexet, ezzel elkötelezve magát,
ahogyan mi is elköteleztük magunkat.
- Judy Ramsell Howard, Stefan Ball

1
1.1

Bevezető
Dr Bach önmagunk segítésén alapuló gyógyító rendszere (a
továbbiakban: Rendszer) 38 virágesszenciát tartalmaz,
használata egyszerű és könnyen érthető.

1.2

A The Bach Centre (a Központ) célja, hogy megtartsa a Rendszer
tisztaságát, egyszerűségét, eredetiségét és sértetlenségét,
valamint hogy a Bach Foundation International Register
tanácsadói nyilvántartásában (Nyilvántartás) ezt a célt
támogató tanácsadók szerepelhessenek.

1.3

A Bach Foundation Tanácsadói kódexe (Kódex) meghatározza a
Nyilvántartásban való szereplés feltételeit, és azt a minimumot,
melyet a világ összes országában az összes tanácsadó követ.

1.4

A Központ fenntartja a jogot, hogy a Kódexet egyoldalúan
megváltoztassa, a változó szakmai és jogi követelményeknek
való megfelelés érdekében.

1.5

A Központ által nyilvántartott tanácsadók a saját helyi
törvényeik betartásával dolgoznak, és a Kódex azon pontjai,
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melyek a helyi szabályoknak nem felelnek meg, értelemszerűen
nem alkalmazandók.

2
2.1

Nyilvántartás
Bárki, aki sikeresen teljesítette a Központ által elfogadott Level
3 tanulmányait, jelentkezhet a Központ nyilvántartásába.

2.2 A nyilvántartás feltétele a tanácsadó írásos nyilatkozata arról,
hogy elfogadja és betartja a Kódexben foglaltakat.

2.3 Egyedül a Központ jogosult dönteni a Nyilvántartásba való
felvételről és az onnan való törlésről.

2.4 A Központ a Nyilvántartásba felvett tanácsadóknak „Certificate

of Registration” igazolást (Igazolás) állít ki, mely a
Nyilvántartásban való szereplést igazolja. Sem a nyilvántartásba
vétel, sem az Igazolás nem jelent gyógyító- vagy más segítő
hivatásra jogosító szakmai diplomát vagy végzettséget, és nem
jogosítja fel az Igazolás tulajdonosát olyan tevékenység
végzésére, amely bármilyen engedélyhez kötött.

2.5

A Központ arra törekszik, hogy támogassa a regisztrált
tanácsadókat tevékenységükben és céljaik elérésében, valamint
hogy tanáccsal, információval szolgáljon a Rendszerrel és a
tanácsadás egyéb kérdéseivel kapcsolatban.

2.6 A Központ törekszik arra, hogy klienseket segítsen a
tanácsadókhoz, valamint a nyilvántartott tanácsadók által
nyújtott szolgáltatásokról az embereket tájékoztassa.

2.7

Minden esetben, amikor a Központ egy tanácsadóhoz irányít
egy klienst, úgy értelmezi, hogy a tanácsadó a klienst fogadja,
kivéve, ha a Központot másként tájékoztatja a tanácsadó. A
Központ az állatok segítésében jártas tanácsadókat a
Nyilvántartástól elkülönített nyilvántartásban szerepelteti. A
Központ
saját
megfontolás
alapján
választhat
a
Nyilvántartásban szereplő tanácsadók közül, amikor klienst
irányít hozzájuk.

2.8 A nyilvántartásban szereplő tanácsadóknak évente újból
regisztrálniuk kell a regisztrációs díj megfizetésével, ahogyan a
Központ erről tájékoztatja őket. Az újbóli regisztráció
elmulasztásának következménye a Nyilvántartásból való törlés.
Azok a tanácsadók, akik nyugdíjba vonultak tanácsadói
szolgálatukból, vagy 65. életévüket betöltötték, mentesülnek az
újbóli regisztráció követelménye alól, ha írásban kérik ezt a
Központtól.

2.9 A Központ fenntartja a jogot arra, hogy értesítés nélkül töröljön,
vagy felfüggesszen valakit a nyilvántartásból, vagy visszautasítsa
újbóli regisztrációs kérelmét, amennyiben úgy véli, hogy jelen
Kódexben foglaltakat a tanácsadó megsértette.

3
3.1

Kliensek
A tanácsadók segítsék, vezessék klienseiket a Rendszer
megismerésében, hogy segítség nélkül használhassák saját
maguk és családjuk esetében.

3.2 A tanácsadók engedjék meg klienseiknek, hogy a saját maguk

módján haladjanak a gyógyulásban, miközben megismerik és
tudatosítják magukban érzelmi állapotukat.
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3.3 A tanácsadók biztonságos és megbízható konzultációs
környezetet teremtsenek.

3.4 A tanácsadók állítsanak fel határokat a kliens-tanácsadó

kapcsolatban és hasonló kapcsolataikban, folyamatosan
ellenőrizzék ezeket a határokat, és tegyék érthetővé klienseik
számára.

3.5

A tanácsadók tartsák tiszteletben a klienseik problémáit,
szükségleteit, érzéseit, valamint kulturális és vallási hátterüket
és hitüket.

3.6 A tanácsadók hangsúlyozzák klienseiknek, hogy mindig csakis ők
maguk a felelősek a saját testi-lelki jóllétükért.

3.7

A tanácsadók tudatosítsák magukban azokat a szokásokat,
érzéseket, melyek negatív véleményt kelthetnek klienseikben,
és mindent tegyenek meg azért, hogy ezt megelőzzék a
Rendszer személyes használatával vagy más módszerrel.

3.8 A tanácsadók nem használhatják ki klienseiket szexuálisan,
érzelmileg vagy bármely más módon.

4
4.1

Tanácsadói gyakorlat
A tanácsadóknak a legmagasabb etikai és szakmai szintre kell
törekedniük. Ennek érdekében a Központ időről-időre
útmutatóval és egyéb információval segít a Tanácsadói Közlöny,
szakirodalom, honlap és fórum útján.

4.2 A tanácsadók mindig ügyeljenek személyes biztonságukra,
vállaljanak érte felelősséget, és tegyenek meg minden szükséges
lépést, hogy biztosíthassák azt.

4.3 A tanácsadók ne ajánljanak más gyógymódot a Rendszer
helyett, ha a kliens a Rendszerhez kért segítséget. Amennyiben
jónak látják, a Rendszer alkalmazása mellett ajánlhatnak másik
gyógymódot is..

4.4 A Rendszer alkalmazásakor a tanácsadók a szerválasztásnál az
észlelt érzelmi állapotra és karaktertípusra koncentráljanak, és
kerüljék a fizikai vagy mentális betegség diagnosztizálását,
kezelését.

4.5

A tanácsadók utasítsák el azokat az eseteket, melyek
meghaladják képességüket vagy kompetenciájukat, és irányítsák
kliensüket a megfelelően képzett szakemberhez, orvoshoz,
állatorvoshoz vagy egyéb szakértőhöz, szakmai szervezethez.

4.6 A tanácsadók az első konzultációs alkalom előtt tisztázzák a
tiszteletdíjukat és egyéb
lemondásának módját, és
tudnivalókat.

4.7

költségeiket, a
a titoktartással

konzultáció
kapcsolatos

A tanácsadók a 4.6 pontban meghatározott megállapodástól
való eltérésről még azok alkalmazása előtt értesítsék
klienseiket.

4.8 Igazodva Dr Bach személyes példájához jóindulatban és
jóakaratúságban, a kliensek által fizetett bármilyen díj legyen
tisztességes és reális.
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A Rendszer teljessége
A tanácsadók hangsúlyozzák a Rendszer tisztaságát,
egyszerűségét, eredetiségét és teljességét szóban és
cselekedeteikben.

5.2

A tanácsadók a 38 szerrel való munkájuk során a
szerválasztáskor és a konzultáció alatt kizárólag azt az egyszerű
módszert használják, amit Dr Bach leírt a Tizenkét gyógyító és
más orvosságok (The Twelve Healers and Other Remedies) című
könyvében, és tartózkodjanak más szerválasztási eljárástól, vagy
segédeszközök használatától.

5.3

A tanácsadók, akik a gyógyítást vagy önfejlődést más
szemszögből megközelítő gyógymódokkal is dolgoznak, ne
engedjék meg, hogy azok befolyásolják őket a Rendszer
használatában és bemutatásában, hiszen a Rendszer egy teljes
gyógyító rendszer.

6
6.1

Hirdetés
A tanácsadó által vagy egyetértésével készült hirdetésekben és
reklámokban el kell kerülni a hamis, becsapó, félrevezető,
megtévesztő, illegális vagy tisztességtelen kijelentéseket,
amilyenek például az alábbiak:

6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4

a Kódex tartalmával ellentétes állítások;
rendkívüli vagy egyedi képességeket sejtető állítások;
más tanácsadók szolgáltatásait összehasonlító állítások;
megtévesztő állítások, beleértve a feltűnéskeltés, túlzás
vagy felületesség miatti félrevezető állításokat;

6.1.5 hamis vagy alaptalan eredménnyel kecsegtető
állítások;

6.1.6 diagnosztizálást ígérő állítások, vagy meghatározott

betegségek, pszichiátriai tünetek, állatorvosi esetek
kezelését ígérő állítások.

6.2 A Központ által nyilvántartott tanácsadó nyilvánosság előtt az
alábbiak szerinti megnevezést használhatja:

6.2.1 „Bach

Foundation
Registered
Practitioner”,
amennyiben a Központ által jóváhagyott vagy elismert
képzést elvégezte emberek segítéséhez;

6.2.2 „Bach Foundation Registered Animal Practitioner”,
amennyiben a Központ által jóváhagyott vagy elismert
képzést elvégezte állatok segítéséhez.

6.3 A Központ által nyilvántartott tanácsadók a nevük után

használhatják az alábbi rövidítést, jelezve Központ általi
regisztrációjukat:

6.3.1 a Bach Foundation Registered Practitioner tanácsadók
a „BFRP” rövidítést;

6.3.2 a Bach Foundation Registered Animal Practitioner
tanácsadók a „BFRAP” rövidítést.

6.4 A Központ által nyilvántartott tanácsadók a Központ
alapítványának logóját a házzal és szavakkal (ahogyan az a jelen
dokumentum elején is látható) szerepeltethetik az általuk vagy
az ő egyetértésükkel készített posztereken, szórólapokon,
információs füzeteken, levelezőlapokon, névjegykártyákon,
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honlapokon vagy egyéb nyomtatott anyagokon, melyek a
Rendszerrel végzett munkájukhoz kapcsolódnak.

6.5

A tanácsadók nem használhatják, és nem járulhatnak hozzá az
alapítvány logójának, BFRP vagy BFRAP rövidítéseknek olyan
felhasználásához, mely azt sugallja, vagy sugallhatja, hogy a
Központ jóváhagyott vagy hitelesített bármilyen más, a
tanácsadó által gyakorolt gyógymódot.

6.6 A tanácsadók nem használhatják, és nem járulhatnak hozzá az
alapítvány logójának, BFRP vagy BFRAP rövidítéseknek olyan
felhasználásához, mely azt sugallja, vagy sugallhatja, hogy a
Központ jóváhagyta vagy hitelesítette a tanácsadó bármilyen
oktatási tevékenységét, kivéve, ha a Központ ezt a
tevékenységet írásban jóváhagyta.

6.7

A tanácsadók nem használhatják, és nem járulhatnak hozzá az
alapítvány logójának felhasználásához semmilyen képzésen
kiállított végzettség igazolásán, kivéve, ha a Központ ezt írásban
engedélyezi.

7
7.1

Panaszok
A Központ joga és felelőssége, hogy kivizsgálja a Kódex
megsértését, és a kliensektől, tanácsadóktól vagy bárki mástól
érkező panaszokat.

7.2

A tanácsadók felelősek klienseik tájékoztatásáért a Központ által
végzett panaszvizsgálat lehetőségéről. (Ennek a résznek a
további pontjai a panaszok kivizsgálásának rövidített eljárását
tartalmazzák. Az eljárás teljes leírása a Központban elérhető.)

7.3

Amennyiben a Központ megkapja a Kódex megsértésének
bizonyítékát, vagy egy írásos vagy hangrögzített panaszt a
tanácsadó tevékenységével kapcsolatban, a Központ szakértőt
nevez ki (Szakértő). A Szakértő a panasz benyújtását írásban
elismeri, és írásban tájékoztatja a tanácsadót a panaszról vagy
Kódexsértésről, és határidőt megadva választ kér a
tanácsadótól.

7.4

A Szakértő a tanácsadó válasza után egyéb információt,
bizonyítékot is kérhet a panasztevőtől vagy a tanácsadótól,
amennyiben ennek szükségét látja.

7.5

A Szakértő a panasz kivizsgálása után a megoldás érdekében az
alábbi lehetőségek közül választhat, akár többet is:

7.5.1 elutasítja a panaszt vagy Kódex-sértést;
7.5.2 a tanácsadót további képzés elvégzésére kéri;
7.5.3 a tanácsadót kártérítés fizetésére kéri, mely nem
haladhatja meg a tanácsadó által a panasztevőtől kért
konzultációs díj összegét;

7.5.4 javasolja a tanácsadó felfüggesztését vagy törlését a
tanácsadók nyilvántartásából;

7.5.5 egyéb lépés a Kódexben foglaltakkal összhangban.
7.6

A Szakértő írásban tájékoztatja a panasztevőt és a tanácsadót a
döntésről, indoklással együtt. A Szakértő 30 napig ad
lehetőséget a panasztevőnek és a tanácsadónak, hogy döntése
ellen a Központnál fellebbezzenek. Amennyiben fellebbezés
nem érkezik a Központba határidőn belül, további vizsgálat
lefolytatására nincs lehetőség. Amennyiben a tanácsadó
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elmulasztaná a Szakértő döntésének maradéktalan teljesítését,
az a Nyilvántartásból való azonnali törlését jelentené.

7.7

A határidőn belül érkezett fellebbezést a Központ igazgatója
megvizsgálja, és további információkat kérhet írásban a
panasztevőtől, a tanácsadótól és a Szakértőtől. Az igazgató
döntése végleges, és azt írásban megkapja a panasztevő, a
tanácsadó és a Szakértő. Amennyiben a tanácsadó elmulasztaná
az igazgató döntésének maradéktalan teljesítését, az a
Nyilvántartásból való azonnali törlését jelentené.

7.8

A panasztevőre és a tanácsadóra vonatkozó törvényeket a
Kódex szabályai nem érintik.

8
8.1

Jogi kérdések
A tanácsadók teljes felelősséggel tartoznak mindazért, amit
munkájuk során tesznek, vagy nem tesznek meg, beleértve a
kliensnek készített cseppek következményéért tartozó
felelősséget is.

8.2 A Kódex elfogadásával a tanácsadó vállalja, hogy megtéríti
azokat a károkat, amiket a Központ, a munkatársai, képviselői
elszenvednek a tanácsadó hibájának vagy mulasztásának
következményeként.

8.3 A tanácsadó felelőssége annak biztosítása, hogy tevékenysége
során betartsa a rá vonatkozó jogszabályokat, valamint
személyes és szakmai felelősségvállalásához megfelelő
biztosítással rendelkezzen.

8.4 Az Igazolás, jelképek, és minden más dolog, beleértve a
számítógépes fájlokat és dokumentumokat is, amellyel a
Központ segíti a tanácsadókat munkájuk során, a Központ
tulajdona marad minden időben, és kérés esetén késlekedés
nélkül vissza kell szolgáltatni a Központ részére.

8.5 A „BFRP” és „BFRAP” rövidítések, az alapítvány házát tartalmazó
logó a Központ bejegyzett védjegyei és szerzői jog védelme alatt
álló tulajdonai, és csak azon tanácsadók használhatják, akik a
Központ Nyilvántartásában szerepelnek.

8.6 Az alapítvány logójával, a „BFRP” és „BFRAP” rövidítésekkel, a
„Bach Foundation Registered Practitioner” és a „Bach
Foundation Registered Animal Practitioner” kifejezésekkel
kapcsolatos és jelen Kódexben kifejtett engedélyekről kizárólag
a Központ jogosult dönteni, és ezeket az engedélyeket a
Központ bármikor visszavonhatja.

8.7 Sem ez a dokumentum, sem az Igazolás, sem bármilyen
engedély vagy a tanácsadóknak kiadott bármilyen anyag nem
jelenti semmilyen partneri viszony vagy egyéb társulás
létrejöttét a Központ és más szervezet vagy magánszemély
között.
Először publikálva 2000-ben, felülvizsgálva 2009 novemberében
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