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Кодекс за вршење на праксата
Преамбула
„ Не e потребна наука, ниту знаење, освен овде опишаните едноставни
методи; и оние кои ќе имаат најмногу полза од овој Божји дар ќе бидат
тие кои го одржуваат чист, каков што е, слободен од наука, слободен
од теорија, бидејќи во природата се е едноставно.“
- Д-р Едвард Бач, Дванаесетте исцелители
Кога Др Бач им ја доверил својата работа на Нора Викс и Виктор Бален,
им оставил јасни инструкции како треба да ја продолжат. „Нашата
работа“, му напишал на Виктор, „ треба цврсто да се придржува на
едноставноста и чистотата на овој метод на исцелување“. Нора и
Виктор му ветиле на д-р Бач дека ќе се придржуваат на неговите желби
во тој поглед и ние, од своја страна, имаме дадено исто такво
ветување.
Бачовиот Центар е посветен на почитувањето и одржувањето на
чистотата на трудот на д-р Бач. Ние сме дале завет да ја поддржуваме
едноставноста, комплетноста и безвременоста на неговиот систем и да
ја промовираме неговата порака за помагање и поттикнување на
самоисцелувањето.
Среќни сме штом можеме вам, како на практичар кој покажал дека
добро ја познава работата на д-р Бач, да ви понудиме можност да го
прифатите овој Кодекс за вршење на праксата и да се обврзете исто
како што и ние сме се обврзале.
- Џуди Рамсел Хауард, Стефан Бол

1
1.1

Општи одредби
Системот за исцелување на д-р Бач (во натамошниот текст „Систем“)
претставува метод на самопомош и запознавање на себеси што се
состои од 38 цветни есенции и едноставен, лесно разбирлив
пристап кон нивниот избор и употреба.

1.2

Бачовиот Центар („Центар“) има за цел да ја подржува чистотата,
едноставноста, оригиналноста и интегритетот на Системот и во
својот Регистар на практичари („Регистар“) да вклучи
квалификувани практичари коишто ги подржуваат овие цели.

1.3

Овој Кодекс за вршење на праксата („Кодекс“) поставува услови за
вклучување во Регистарот и воспоставува стандарди за вршење на
праксата за сите регистрирани практичари во нашата земја.

1.4

Центарот го задржува дискреционото право за промена на Кодексот
поради негово ускладување со професионалните и законските
промени и барањата за прописите.

1.5

Практичарите што се регистрирани во Центарот се должни да ги
почитуваат локалните закони и да не применуваат која и да било
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клаузула од Кодексот која би била неважечка според локалните
закони.

2
2.1

Регистрација
Секој што успешно го завршил Третото ниво на обуката и
програмата на оценување, одобрена од страна на Центарот, ќе биде
квалификуван да се пријави за регистрирање кај Центарот.

2.2 Квалификацијата за регистрација е условена со писмена согласност

од страна на практичарот дека прифаќа да се придржува на
условите поставени со Кодексот.

2.3 Центарот има дискреционо право да ја одобри или одбие
регистрацијата.

2.4 На регистрираните практичари Центарот ќе им издаде Сертификат
за регистрација („Сертификат“) со тоа одбележувајќи го нивниот
упис во Регистарот. Ниту регистрацијата, ниту Сертификатот не
претставуваат диплома за степенот на професионалната
валификација или пак лиценца за вршење медицинска пракса или
било која друга помошна професија која можеби би барала
лиценцирање, ниту пак на истите им даваат право за вршење каква
било функција која бара такво лиценцирање.

2.5

Центарот ќе настојува да ги подржува активностите и целите на
регистрираните практичари и да дејствува како центар за давање
совети и информации за Системот и за другите аспекти на праксата
на практичарот.

2.6 Центарот ќе настојува клиентите да ги упатува на практичарите и да
ја подигне свеста во јавноста за услугите што ги вршат
регистрираните практичари.

2.7

Се смета дека сите практичари се отворени за прием на оние
клиенти што ќе им ги упати Центарот, освен доколку го известиле
Центарот поинаку. Практичарите со соодветни квалификации за
грижа за животните ќе бидат ставени на посебна листа во
Регистарот и, каде што е потребно, при упатувањето на клиентите
Центарот ќе им дава предност на оние што се на листата.

2.8 Регистрираните

практичари мораат секоја година да се
пререгистрираат и да платат такса за регистрација онака како што ќе
ги
известат
Здружението
или
неговите
претставници.
Неизвршувањето на пререгистрација повлекува бришење од
Регистарот. Меѓутоа, практичарите кои се повлекле од праксата а
имаат 65 години и повеќе, можат да бидат изземени од плаќање на
регистрациите доколку за тоа упатат писмено барање до
Здружението.

2.9 Центарот го задржува правото, без предупредување, да ја откаже,
суспендира или да се воздржи од повторна регистрација ако,
според неговото мислење, се нарушува дел од Кодексот или
Кодексот во целина.

3
3.1

Клиенти
Практичарите ќе дејствуваат како помагачи и водичи и ќе имаат за
цел да им помогнат на клиентите да го научат Системот, како би
можеле да го користат без туѓа помош за да си помогнат себеси
(самопомош) и на своето семејство.

3.2 Практичарите ќе дозволат процесот на исцелување да напредува со

брзина која му одговара на клиентот, со тоа што ќе им дозволат на
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клиентите да се здобијат со поголемо знаење и свест за сопствените
емоционални состојби.

3.3 Практичарите ќе обезбедат сигурен и доверлив амбиент за
консултациите.

3.4 Практичарите ќе ги постават и ќе ги следат границите меѓу односот

практичар/клиент и секој друг вид однос, и тоа јасно ќе му го дадат
на знаење на клиентот.

3.5

Практичарите ќе ги почитуваат проблемите, потребите и чувствата
на клиентите, како и нивната културна и религиозна заднина и
верувања.

3.6 Практичарот ќе ги запознае своите клиенти со фактот дека во секое
време клиентите
благосостојба.

3.7

остануваат

одговорни

за

сопствената

Практичарите ќе бидат свесни на негативното влијание кое нивните
емоции, расположение или однесување може да го имаат врз
клиентите и ќе го ползуваат Системот и ќе преземат било каква
друга соодветна дејност тоа да го попречат.

3.8 Практичарите нема да ги искористуваат своите клиенти сексуално,
емоционално или на друг начин.

4
4.1

Вршење на праксата
Практичарите во својата пракса ќе ги исполнуваат највисоките
етички и професионални стандарди. Во врска со тоа, се обрнува
внимание на насоките и на другите информации што Центарот
повремено ги објавува во Билтенот за практичари и во другата
одобрена литература, како и преку веб-страницата и форумот на
Центарот.

4.2 Практичарите во секое време ќе бидат свесни и одговорни за
сопствената безбедност и ќе ги преземат нужните чекори да
обезбедат таа да не биде загрозена.

4.3 Кога клиентот ќе побара помош преку Системот, практичарите нема
да настојуваат да понудат поинакви третмани наместо Системот,
меѓутоа, онаму каде што е соодветно, можат да понудат и други
третмани покрај оние понудени од Системот.

4.4 Во работата со Системот практичарите ќе се ограничат на
коментирање и избор на препаратот за воочените емоционални
состојби и типот на личностите и нема да се обидуваат да третираат
или дијагностицираат било каква физичка или ментална болест.

4.5

Практичарите ќе ги одбиваат случаите кои ја надминуваат нивната
способност или компетенција и ќе настојуваат да ги упатат на
поквалификуваните луѓе - други практичари, лиценцирани лекари,
ветеринарски
хирурзи
или
други
професионалци
или
професионални организации.

4.6 Паричната надокнада и другите услови, вклучително и политиката
во однос на откажување и степенот на доверливост, ќе бидат
утврдени пред почетокот на првата консултација.

4.7

Клиентот ќе биде известен за дополнителни промени на условите
договорени според ставот 4.6. пред тие да стапат во сила.

4.8 Согласно со добрата волја на д-р Бач, надокнадите кои им се
наплатуват на клиентите ќе бидат правични и разумни.
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Интегритет на Системот
При се што работат или говорат, практичарите ќе ја нагласуваат
чистотата, едноставноста, оригиналноста и интегритетот на
Системот.

5.2

Кога работат со 38-те цветни есенции, практичарите секогаш и
единствено ќе ги ползуваат едноставните методи на избор и и
консултации кои што д-р Бач ги има опишано во „Дванаесетте
исцелители и други цветни есенции“ и нема да препорачуваат
прибегнување кон други методи на избор, помош или алатки, или
нивно користење.

5.3

Практичарите што ќе одберат да работат со други пристапи кон
исцелувањето
или личниот раст и развој на личноста нема да
дозволат тие други пристапи да делуваат врз нивното презентирање
на Системот, која веќе сама по себе претставува комплетен пристап.

6
6.1

Рекламирање на услугите
Огласите и рекламите што ги објавуваат Практичарите, или истите се
издаваат со нивна согласност, мора да избегнуваат невистинити,
лажни, противзаконски или неправедни изјави кои опфаќаат, но
не се ограничени на следното:

6.1.1 Изјави кои се во спротивност со Кодексот;
6.1.2 Изјави кои имплицираат невообичаени или уникатни
способности;

6.1.3 Изјави во врска со компаративната пожелност во однос на
услугите што ги нудат другите практичари;

6.1.4 Неточни презентации, вклучително и индиректни неточни

презентацији преку сензационализам, претерување или
површност;

6.1.5 Изјави со немари да создадат невистинити или
неоправдано очекувани резултати;

6.1.6 Изјави во кои се тврди дека се дијагностицираат или

препишуваат
лекови
за
конкретни
медицински,
психијатриски или ветеринарски состојби или симптоми.

6.2 Практичарот кој тековно е регистриран кај Центарот може да се
претставува пред пошироката јавност како:

6.2.1 „Регистриран Бачов Практичар“ доколку минал обука за

водење консултации за луѓе или соодветна специјалистичка
обука, одобрена од Бачовиот центар;

6.2.2 „Регистриран Бачов Практичар за животни“ доколку минал

обука за водење консултации за животни или соодветна
специјалистичка обука, одобрена од Бачовиот центар.

6.3

Практичарите кои се тековно регистрирани кај Центарот можат по
своите имиња да користат букви кои укажуваат на нивниот статус
како регистрирани практичари:

6.3.1 Регистрираниот Бачов Практичар може да ги користи
буквите ’BFRP’;

6.3.2 Регистрираниот Бачов Практичар за животни може да ги
користи буквите ’BFRAP’.

6.4 Практичарите тековно регистрирани кај Центарот можат на било кој
постер, леток, информативан лист, наслов на писмо, деловна визиткарта, веб-страница или друг печатен материјал што го користат,
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или ќе дозволат да се објавит во врска со нивната работа како
практичари на системот, да го стават логото на Центарот и текстот
како што е прикажан во заглавието на овој документ.

6.5

Практичарите нема да ги користат или да дозволат да се користат
логото на Центарот или нивниот статус како ’ BFRP’ или ’ BFRAP’ на
било кој начин што би можел да сугерира дека Центарот одобрил,
санкционирал или потврдил било каков поинаков третман што го
нуди практичарот.

6.6 Практичарите нема да ги користат или да дозволат да се користат

логото на Центарот или нивниот стстус ’ BFRP’ или ’ BFRAP’ на било
кој начин што би можел да сугерира дека Центарот одобрил,
санкционирал или поптврдил било какви предавачки активности
кои практичарот ќе ги преземе, освен онаму каде што тие
активности се експлицитно одобрени во писмена форма.

6.7

Практичарите нема да ги користат или да дозволат да се користи
логото на Центарот на било кој сертификат издаден по курсевите за
обука, освен доколку за тоа не поседуваат експлицитна писмена
дозвола од Центарот.

7
7.1

Жалби
Центарот е одговорен да го истражи кршењето на овој Кодекс и
жалбите што ќе ги прими од клиентите, од практичарите или од
други лица.

7.2

Практичарите се обврзуваат да го известат клиентот за процедурата
на Центарот во поглед на жалбата кога е соодветно или разумно тоа
да го направат. (Останатиот дел од овој оддел накратко ја сумира
жалбената процедура. Потполната процедура во писмена форма
може да се добие по барање од Центарот).

7.3

По приемот на доказите дека Кодексот е прекршен или пак писмени
или снимени жалби во врска со однесувањето и дејствијата на
практичарот, Центарот ќе определи проценувач за да ја истражи
жалбата („Проценувач“). Проценувачот во писмена форма ќе го
извести практичарот за приемот на жалбата и ќе му испрати
писмено известување за жалбата или за кршењето на Кодексот,
повикувајќи го истиот да одговори во рок што ќе определи
Проценувачот.

7.4

По приемот на одговорот од практичарот, Проценувачот ќе ги
прибави сите други информации или докази кои можат да бидат
неопходни, вклучувајќи и дополнителни изјави на жалителот или
практичарот.

7.5

По завршувањето на истрагата, а за да ја реши жалбата,
Проценувачот може да направи една или повеќе работи, и тоа:

7.5.1

Да ја отфрли жалбата или пријавеното кршење на
Кодексот;

7.5.2
7.5.3

Да побара од практичарот да оди на дополнителна обука;

7.5.4

Да препорача суспензија или одземање на регистрацијата
на практичарот;

7.5.5

Да преземе некое друго соодветно дејствие согласно
Кодексот.

Да му наложи на практичарот да му исплати надокнада на
жалителот во износ кој не ја надминува цената на
консултацијата што практичарот ја имал со жалителот;
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7.6

Проценувачот ќе им испрати на жалителот и на практичарот писмен
примерок од решението и причините за тоа. Проценителот ќе
одреди рок од 30 дена во кој практичарот и жалителот можат да се
жалат на Здружението против решението на Проценувачот. Доколку
жалбата не се прими до наведениот датум, натамошна истрага нема
да се врши и секој пропуст на практичарот целосно да ги испочитува
решението на Проценителот ќе резултира со негово моментално
бришење од Регистарот.

7.7

Жалбите примени до определениот датум, или на тој датум, ќе ги
разгледа Директорот на Центарот кој може да прибави
дополнителни информации, вклучително писмните поднесоци од
страна на жалителот, практичарот и Проценителот. Решението на
Директорот ќе биде конечно и испратено во писмена форма до
Проценувачот како и до жалителот и практичарот. Пропуштањето на
практичарот во целост да го испочитува решението на Директорот
ќе резултира со негово моментално бришење од Регистарот.

7.8

Условите на овој Кодекс немаат негативно влијание на правата кои,
според локалните закони, нормално ги уживаат практичарот и
жалителот.

8
8.1

Правни прашања
Практичарите преземаат целосна одговорност за своите дејствија,
пракса и пропусти додека работат како практичари, вклучително и
одговорност за штетата која би можела да биде последица на
подготвување на шишенце за третман.

8.2 Прифаќајќи го Кодексот, Практичарот се согласува да им ги
надокнади на Центарот, како и на неговите службеници, агенти и
претставници, сите губитоци или штети што истите би можеле да ги
претрпат како резултат на небрежност или грешка на практичарот.

8.3 Практичарите се одговорни да обезбедат да работат согласно со
законот на земјата, државата или регионот во кој ја вршат праксата,
и да обезбедат нивната лична и професионална одговорност да
биде заштитена со соодветни полиси на осигурување.

8.4 Сертификатот, беџот како и сите други нешта, вклучувајќи ги
компјутерските фајлови и документи што им ги дава на Центарот на
практичарите со цел да им помогне во работата, цело време
остануваат сопственост на Центарот и на негово барање мора да се
вратат без одлагање.

8.5 Буквите ’ BFRP’ и ’ BFRAP’ и логото на Центарот се заштитни знаци
или регистрирани заштитни знаци или сопственост заштитена со
авторско право на Центарот и можат да се користат само од страна
на практичари актуелно регистрирани во Центарот.

8.6 Дозволите дадени врз основа на овој Кодекс, а за користење на
логото на Фондацијата, буквите’ BFRP’ и ’ BFRAP’ и титулите
’Регистриран Бачов Практичар’ или ’Регистриран Бачов Практичар за
животни’, подлежат на апсолутно дискреционо право на Центарот и
можат да бидат повлечени во секое време.

8.7 Ниту овој документ, ниту Сертификатот, ниту било која друга
дозвола или материјали дадени на практичарот, не претставуваат
лиценца за партнерство, заедничко вложување или било какво
здружување меѓу Центарот или која било друга организација или
поединец.
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