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The Dr Edward Bach Foundation

КОДЕКС ВРШЕЊА ПРАКСЕ 

Преамбула

»Није  потребна  наука,  нити  знање,  осим  овде  описаних
једноставних метода;  и они који ће имати највише користи од
овог Божјег дара биће они који га држе чистим као што јесте,
слободним од науке, слободним од теорија, јер у природи је све
једноставно.«

- Др Едвард Бах, Дванаест исцелитеља

Када је Др Бах поверио свој рад Нори Викс и Виктору Балену,
оставио је јасне инструкције како га треба наставити. »Наш рад«,
писао је Виктору, »има да се чврсто придржава једноставности и
чистоте овог метода исцељења.« Нора и Виктор су обећали Др
Баху да ће спроводити његове жеље у том погледу и ми смо, са
своје стране, дали то исто обећање.
Бахов Центар је посвећен поштовању и одржавању чистоте рада
Др  Баха.  Ми  смо  заветовани  да  подржавамо  једноставност,
комплетност  и  вечитост  његовог  система  и  да  промовишемо
његову намену у помагању и подстицању самоисцељења.
Срећни  смо  да  вам  као  практичару  који  је  показао  добро
познавање рада Др Баха,   понудимо могућност  да прихватите
овај Кодекс вршења праксе и да се обавежете исто као и ми.

- Judy Ramsell Howard, Stefan Ball

1 Опште одредбе
1.1 Систем др Баха за исцељење (у даљем тексту »Систем«) је

метод самопомоћи  и упознавања себе који се састоји од 38
цветних  лекова  и  једноставног,  лако  разумљивог  приступа
избору и употреби (истих).

1.2 Бахов  Центар  ('Центар')  има за  циљ да  подржава  чистоту,
једноставност, оригиналност и интегритет Система и да у свој
Регистар  практичара  (»Регистар«)  укључи  квалификоване
практичаре који подржавају ове циљеве.

1.3 Овај Кодекс вршења праксе (»Кодекс«) поставља услове за
укључивање  у  Регистар  и  успоставља  стандарде  вршења
праксе за све регистроване практичаре у нашој земљи.

1.4 Центар задржава дискреционо право измене Кодекса ради
усклађивања  (истог)  са  променама  професионалних,
законских или захтева прописа.

1.5 Практичари  који  су  регистровани  у  Центру  подлежу
локалним законима и подразумева се да се не примењује
било која клаузула Кодекса која би по локалном закону била
неважећа. 
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2 Регистрација
2.1 Свако  ко  је  успешно  завршио  III  ниво  обуке и  програм

оцењивања, одобрене од стране Центра, биће квалификован
да се пријави за регистровање код Центра.

2.2 Квалификација  за  регистрацију  је  условљена  писаном
потврдом  од  стране  практичара  да  исти(а)  прихвата  и
пристаје да се придржава услова постављених Кодексом.

2.3 Центар има искључиво дискреционо право да одобри или
ускрати  регистрацију.

2.4 Центар ће регистрованим практичарима издати Сертификат
о  регистрацији  (»Сертификат«)  означавајући  тиме  упис  у
Регистар.  Ни  регистрација  ни  Сертификат  не  предстаљају
диплому  о  степену  професионалне  квалификације  или
лиценцу за вршење медицинске праксе или било које друге
помоћне професије  која  би могла захтевати лиценцирање,
нити исти дају право на обављање било каквих функција која
захтевају такво лиценцирање.

2.5 Центар  ће  настојати  да  подржава  активности  и  циљеве
регистрованих  практичара  и  да  делује  као  нуклеус  за
пружање  савета  и  информација  о  Систему  и  другим
аспектима праксе практичара.

2.6 Центар  ће  настојати  да  клијенте  упути  практичарима  и
подигне  свесност  јавности  у  услугама  које  регистровани
практичари нуде.

2.7 Сматра  се  да  су  сви  практичари отворени за  пријем оних
клијената  које  упути  Центар,  осим  уколико  су  обавестили
Центар  другачије.  Практичари  са  одговарајућим
квалификацијама за бригу о животињама биће стављени на
посебну листу у Регистру и где је одговарајуће,  Центар ће,
приликом упућивања клијената, онима који су на листи дати
предност.

2.8 Регистровани  практичари  се  морају  поново  регистровати
сваке године и платити регистрацију како их Удрузење или
њени  представници  обавесте.  Неизвршење  поновне
регистрације  ће  резултирати  брисањем  из  регистра.
Међутим, практичари који су се повукли из праксе и они који
имају  65  година  и  више,  могу  бити  изузети  од  плаћања
будућих  регистрација  уколико  упуте  Удружењу писмени
захтев(у том смислу).

2.9 Центар  задржава  право  да  без  упозорења  откаже  или
суспендује или уздржи од поновне регистрације  ако се по
његовом мишљењу део или Кодекс у целини нарушава. 

3 Клијенти
3.1 Практичари ће деловати као помагачи и водичи и имаће за

циљ да помогну клијентима да науче Систем тако да могу да
га  користе  без  (туђе)  помоћи  за  помоћ  себи  и  својој
породици.

3.2 Практичари  ће  дозволити  да  процес  исцељења  напредује
брзином која одговара клијенту тако да дозволи клијентима
да стекну веће знање и свест о сопственом емоционалном
стању.

© The Bach Centre



Code of Practice Page 3 of 6

3.3 Практичари ће обезбедити сигурно и поверљиво окружење
за консултације.

3.4 Практичари ће поставити и пратити границе између односа
практичар/клијент и сваке друге врсте односа и то ће јасно
ставити до знања клијенту.

3.5 Практичари ће имати осећај за проблеме, потребе и осећања
својих  клијената  као  и  за  њихово  културно  и  религиозно
наслеђе и уверење.

3.6 Практичар  ће  упознати  своје  клијенте  да  у  свако  време
клијенти остају одговорни за сопствену добробит.

3.7 Практичари ће бити свесни негативног утицаја који сопствене
емоције,  расположења  или  понашања  могу  имати  на
клијенте и лично ће користити Систем и предузети било коју
другу одговарајућу радњу да то спрече.

3.8 Практичари неће  искоришћавати  своје  клијенте  сексуално,
емоционално или на било који други начин.

4 Пракса
4.1 Практичари ће у својој пракси испуњавати највише етичке и

професионалне стандарде. У вези са тиме, скреће се пажња
на смернице и друге информације које Центар повремено
издаје  путем  Билтена  за  практичаре  и  друге  одобрене
литературе и преко 'wеб-сајта' Центра и е-маил група. 

4.2 Практичари ће у свако време имати свест  и бити одговорни
за сопствену сигурност и предузеће кораке да осигурају да
њихова сопствена сигурност не буде угрожена.

4.3 Тамо  где  је  клијент  тражио  помоћ  путем  Система,
Практичари неће тежити да понуде друге третмане  уместо
Система  али  могу,  где  је  одговарајуће,  да  понуде  друге
третмане уз Систем.

4.4 У  раду  са  Системом,  Практичари  ће  се  ограничити  на
коментарисање и избор препарата за уочена емоционална
стања и типове личности и неће покушавати да третирају или
дијагностикују било какву физичку или менталну болест.

4.5 Практичари  ће  одбити  случајеве  који  превазилазе  њихову
способност  или  компетенцију  и  тежиће  да  их  упуте  на
квалификованије  људе,  било  да  су  то  други  Практичари,
лиценцирани  лекари,  ветеринарски  хирурзи  или  други
професионалци или професионалне организације.

4.6 Накнаде  и  други  услови,  укључујући  политику  раскида  и
степен  понуђене  поверљивости,  биће  установљени  пре
почетка прве консултације.

4.7 Клијент  ће  бити  обавештен о  потоњим променама услова
договорених према клаузули 4.6 пре него што исте ступе на
снагу.

4.8 У складу са добротом самог др Баха, било какве накнаде које
се наплаћују клијентима биће правичне и разумне.

5 Интегритет Система
5.1 У  свему  што  чине  и  говоре,  Практичари  ће  наглашавати

чистоту, једноставност, оригиналност и интегритет система.
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5.2 Када  раде  са  38  препарата,  Практичари  ће  увек  и  једино
користити једноставне методе одабира и консултације које
је  др  Бах  скицирао  у  „Дванаест  исцелитеља  и  други
лекови“ и  неће  препоручивати  прибегавање  другим
методама  одабира,  помоћи  или  алатима,  или  њихово
коришћење.

5.3 Практичари  који  изаберу  да  раде  са  другим  присупима
исцељењу или развоју личности, неће дозволити тим другим
приступима  да  негативно  утичу  на  њихово  презентовање
Система као комплетног модалитета третмана по себи.

6 Рекламирање услуга
5.1 Огласи и рекламе које Практичари издају или се исти издају

уз њихову сагласност, морају избегавати неистините, лажне,
обмањујуће,  варљиве,  противзаконите  или  неправедне
изјаве које обухватају а нису ограничене на: 

6.1.1 Изјаве које су у супротности са Кодексом;

6.1.2 Изјаве  које  наговештавају  неуобичајене  или
јединствене способности;

6.1.3 Изјаве у вези са компаративном пожељношћу услуга
које нуде други Практичари

6.1.4 Нетачна  презентација,  укључујући  индиректну
нетачну  презентацију  кроз  сензационализам,
претеривање или сујеверје;

6.1.5 Изјаве  са  намером  које  имају  изгледа  да  створе
неистините или неоправдано очекивање резултата;

6.1.6 Изјаве  у  којима  се  набраја  или  тврди  да  се
дијагностикују или преписују (лекови) за специфична
медицинска  или  психијатријска  или  ветеринарска
стања или симптоме.

6.2 Практичар  који  је  (важеће)  регистрован  код  Центра  може
себе представљати широкој јавности као: 

6.2.1 »Регистровани Бахов Практичар« уколико је прошао
обуку  за  виђење  консултације  са  људима,  код
специјализованог  тренера  кога  одобрава  или  са
којим је сагласан Центар;

6.2.2 »Регистровани  Бахов  Практичар  за  животиње«  је
прошао обуку за виђење консултације за животиње,
код специјализованог тренера кога је одобрио или
са којим је сагласан Центар.

6.3 Практичари који су (важеће) регистровани код Центра могу
после  својих  имена  користити  слова  који  ће  указивати  на
њихов статус као регистроване практичаре:

6.3.1 Регистровани  Бахов  Практичар  може  користити
слова 'БФРП'; 

6.3.2 Регистровани  Бахов  Практичар  за  животиње може
користити слова 'БФРАП'.

6.4 Практичари који су (важеће) регистровани код Центра могу
на  било  који  постер,  летак,  информациони лист,  заглавље
писма, пословну визит-кату,  'wеб-сајт'  или други штампани
материјал који  користе,  или дозволе да се  изда у  вези са
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њиховим  радом  као  практичара  система,  ставити  лого
Центра и текст, како је приказано у заглављу овог документа.

6.5 Практичари  неће  користити,  или  дозволити  да  се  лого
Центра или њихов статус као 'БФРП' или 'БФРАП' користи на
било  који  начин  који  би  могао  да  сугерише да  је  Центар
одобрио,  санкционисао  или  потврдио  било  који  други
третман који практичар нуди.

6.6 Практичари  неће  користити,  или  дозволити  да  се  лого
Центра или њихов статус као 'БФРП' или 'БФРАП' користи на
било  који  начин  који  би  могао  да  сугерише да  је  Центар
одобрио,  санкционисао  или  потврдио  било  какве
предавачке активности које практичар предузме осим где су
те активности изричито одобрене и у писаној форми. 

6.7 Практичари  неће  користити,  или  дозволити  да  се  лого
Центра  користи  на  било  ком  Сертификату  издатом  након
курсева обуке осим уколико за то поседују изричиту писану
дозволу Центра да то ураде

7 Жалбе
7.1 Одговорност је Центра да истражи кршења овог Кодекса и

жалбе  које  прими  од  клијената  или  практичара  или
појединаца из јавности.

7.2 Практичари се обавезују да обавесте клијенте о процедури
Центра у погледу жалби када је одговарајуће или разумно да
то  учине.  (Остатак  овог  одељка  укратко  сумира  жалбену
процедуру.  Потпуна  процедура  у  писаној  форми  може  се
добити од Центра на захтев). 

7.3 По пријему доказа да је Кодекс прекршен или писане или
снимљене  жалбе  у  вези  са  понашањем  или  радњама
практичара, Центар ће именовати проценитеља да истражи
жалбу  (»Проценитељ«).  Проценитељ  ће  обавестити  о
пријему жалбе у писаној форми и послати практичару писано
обавештење  о  жалби  или  кршењу  Кодекса  (односном)
позивајући  истог  да  одговори  у  року  који  одреди
Проценитељ.  

7.4 По пријему одговора практичара, Проценитељ ће прикупити
све  даље  информације  или  доказе  који  моги  бити
неопходни, укључујући даље изјаве жалиоца и практичара.

7.5 По завршетку  истраге,  а  да  би  решио жалбу,  Проценитељ
може учинити једну или више следећих ствари: 

7.5.1 Одбацити жалбу или пријављено кршење (Кодекса);

7.5.2 Захтевати  од  практичара  да  се  подвргне  даљој
обуци;

7.5.3 Захтевати  од  практичара  да  накнади  жалиоца  у
износу  који  не  прелази  цену  консултација  које  је
практичар имао са жалиоцем.

7.5.4 Препоручи  суспензију  или  опозив  регистрације
практичара;

7.5.5 Предузме  било  коју  другу  одговарајућу  радњу  у
складу са Кодексом. 

7.6 Проценитељ  ће  послати  жалиоцу  и  практичару  писани
примерак  одлуке  и  разлоге  за  исту.  Проценитељ  ће
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одредити рок од 30 дана током кога се практичар и жалилац
могу  жалити  Удружењу,  а  против  одлуке  Проценитеља.
Уколико се жалба не прими до односног датума, неће бити
даље истраге  и сваки пропуст  практичара да у  потпуности
испоштује  одлуку  Проценитеља  резултираће  његовим
тренутним брисањем из Регистра.

7.7 Жалбе  примљене  до  односног  датума  или  на  тај  датум,
разматраће  Директор  Центра  који  може да  прикупи  даље
информације  укључујући  писане  поднеске  од  стране
жалиоца и практичара и Проценитеља. Одлука Директора ће
бити коначна и послата у писаној форми Проценитељу као и
жалиоцу и практичару. Пропуст практичара да у потпуности
испоштује  одлуку  Директора  резултираће  његовим
тренутним брисањем из Регистра.

7.8 Услови овог Кодекса немају негативан утицај на права која
по локалном закону нормално уживају практичар и жалилац.

8 Законски аспект
8.1 Практичари преузимају пуну и потпуну одговорност за своја

дела,  радњу,  праксу  и  пропусте док  раде као  практичари,
укључујући  одговорност  за  штету  која  може  резултирати
почевши од замене бочица за третман. 

8.2 Прихватајући Кодекс, практичар пристаје да накнади Центар
и њене  службенике,  агенте  и  представнике  за  било  какав
губитак  или  штету  коју  исти  могу  претрпети  као  резултат
немарности или грешке практичара.

8.3 Одговорност је практичара да обезбеде да раде у складу са
законом земље, државе или региона у коме врше праксу и
да је њихова лична и професионална одговорност заштићена
преко одговарајуће полисе осигурања.

8.4 Сертификат  и  беџ  и  све  друге  ствари  укључујући
компјутерске  фајлове и документе  које  практичарима даје
Центар да им помогну у раду, сво време остају власништво
Центра и на његов захтев се морају вратити без одлагања.

8.5 Слова 'БФРП' и  'БФРАП' и лого Центра су заштитни знаци или
регистровани  заштитни  знаци  или  су  ауторским  правом
заштићена  својина  Центра  и  могу  се  користити  само  од
стране практичара који су (важеће) регистровани код Центра.

8.6 Дозволе дате на основу овог Кодекса, а за коришћење логоа
Фондације, слова 'БФРП' или 'БФРАП' и звања 'Регистровани
Бахов  Практичар'  или  'Регистровани  Бахов  Практичар  за
животиње' подлежу апсолутном дискреционом праву Центра
и могу бити повучена у било које време.

8.7 Ни  овај  документ  ни  Сертификат,  нити  било  која  друга
дозвола  или  материјали  дати  практичару,  не  представља
ортаклук,  лиценцу,  заједничко  улагање,  или  било  какво
удруживање између Центра и било које друге организације
или појединца.
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