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The Dr Edward Bach Centre 

Etikai Kódex

Előszó

„Nincs  szükség  sem  tudományra,  sem  tudásra  eltekintve  az  itt  leírt
egyszerű  módszerektől;  és  akik  ennek  a  Gondviselés  által  küldött
Ajándéknak  a  legnagyobb  hasznát  látják,  lesznek  majd  azok,  akik
eredeti  tisztaságában  megőrzik  tudományoktól,  elméletektől
mentesen szabadon?, hiszen a Természetben minden egyszerű .” 

- Dr Edward Bach, A Tizenkét Gyógyító

Amikor Bach doktor Nora Weeksre és Victor Bullenre bízta munkáját,
egyértelmű  utasításokat  adott,  hogyan  folytassák  munkáját  tovább.
„Munkánk”, - írta Victornak, „rendíthetetlenül kövesse egyszerűségét
és tisztaságát ennek a gyógymódnak.” Nora és Victor ígéretet tett Bach
doktornak, hogy kérésének megfelelően viszik tovább a munkásságát,
és mi is ugyanezt az ígéretet tettük.
A Dr.  Edward Bach Alapítvány  Bach doktor  munkájának  tiszteletben
tartása és fenntartása mellett kötelezte el magát. Megfogadtuk, hogy
fenntartjuk  Bach  doktor  rendszerének  egyszerűségét,  teljességét  és
időtlenségét és terjesztjük az öngyógyításról szóló üzenetét.
Szívesen felajánljuk neked, mint konzulensnek, aki már bebizonyította,
hogy jól ismeri dr. Bach munkáját, a lehetőséget, hogy elfogadd te is
ezt az Etikai Kódexet, ahogyan azt mi is tettük.

- Judy Ramsell Howard, Stefan Ball

1 Általános
1.1 Bach doktor rendszere (továbbiakban: Rendszer) egy önsegítő és

az önmagát felfedezni kívánó ember útját támogató módszer, mely
38  virágeszenciából  áll  és  a  kiválasztáshoz  és  alkalmazáshoz
egyszerű és könnyen megérthető megközelítést alkalmaz.

1.2 A The Bach Centre (továbbiakban: Központ) célja, hogy fenntartsa
a Rendszer tisztaságát, egyszerűségét, eredetiségét, integritását és
a  Konzulensek  Nemzetközi  Névjegyzékébe  (továbbiakban:
Névjegyzék) azokat a megfelelően képzett konzulenseket vegye fel,
akik ezeket a törekvéseket támogatják.

1.3 A Bach  Alapítvány  Etikai  Kódexe  (továbbiakba:  Kódex)  azokat  a
feltételeket és szabályokat tartalmazza, amelyek meghatározzák a
Névjegyzékhez való csatlakozás feltételeit  és azokat  a normákat,
amelyek a Névjegyzékben szereplő konzulensekre vonatkoznak.

1.4 A Központ fenntartja magának a jogot a Kódex módosítására saját
belátása szerint,  annak  érdekében,  hogy a  változó szakmai,  jogi
vagy szabályozási követelményeknek megfeleljen.

1.5 A Központ Névjegyzékében szereplő konzulensekre a működésük
helyén hatályos jogszabályok vonatkoznak,  ennek megfelelően a
Kódex bármelyik pontja hatályát veszti, amennyiben ellentététes a
helyi szabályozással. 
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2 Regisztráció
2.1 Mindazok,  akik  sikeresen  elvégezték  a  Központ  által  akkreditált

Level-3 képzést és vizsga programot, jogosulttá válnak a Központ
Névjegyzékébe való regisztrációra.

2.2 A regisztráció feltétele, hogy a konzulens aláírásával is elfogadja és
betartsa a Kódexben szereplő előírásokat és szabályokat.

2.3 A  regisztrációhoz  való  hozzájárulás  vagy  annak  visszavonása
kizárólag a Központ belátása szerint történik. 

2.4 A Központ a regisztrált konzulensek részére Regisztrációs Oklevelet
(továbbiakban: Oklevél) állít ki, mely igazolja a Névjegyzékbe való
felvételt.  Sem  a  regisztráció,  sem  az  Oklevél  nem  ad  szakmai
képesítést vagy engedélyt gyógyítói praktizálásához vagy bármelyik
más jellegű segítő tevékenységhez, mely engedély köteles, és nem
jogosítja fel a címzettet olyan tevékenységek folytatására, melyek
ilyen jellegű engedélyhez kötöttek. 

2.5 A Központ törekszik arra, hogy támogassa a regisztrált konzulensek
tevékenységét és céljait a Bach-virágokkal kapcsolatos működésük
során  és  azon  kívül  is,  továbbá  a  Rendszerrel  kapcsolatban
tanácsokat és információt adjon. Mint központi forrás tanácsokat
és  információkat  biztosítson  a  Rendszerrel  és  a  konzulensi
működéssel kapcsolatban. 

2.6 A  Központ  törekszik  arra,  hogy  az  érdeklődők  megtalálják  a
hozzájuk legközelebb lévő konzulenst  és felhívják a nyilvánosság
figyelmét a regisztrált konzulensek által nyújtott szolgáltatásra.

2.7 A Központ úgy tekinti, hogy minden konzulens szívesen fogadja az
ajánlásokat a Központtól,  mindaddig,  amíg a konzulens másként
nem rendelkezik.  Azok a konzulensek,  akik  az  állatok kezelésére
vonatkozóan  megfelelő  minősítéssel  rendelkeznek,  külön
szerepelnek a Névjegyzékben, melyre a Központ külön figyelmet
fordít, amikor ügyfeleket ajánl.

2.8 A  regisztrált  konzulensek  kötelesek  évente  megújítani
regisztrációjukat  és  kifizetni  a  Központ  vagy  képviselője  által
meghatározott  díjat.  Azok  a  konzulensek,  akik  elmulasztják  a
regisztráció megújítását, törlésre kerülnek a Névjegyzékből. Azok a
konzulensek,  akik  befejezték  tevékenységüket,  és  akik  65  vagy
annál idősebbek menetsülnek a regisztrációs díj megfizetésétől, ha
erről írásban értesítik a Központot. 

2.9 A Központ fenntartja magának azt a jogot,  hogy értesítés nélkül
töröljön  vagy felfüggesszen regisztrációt  illetve  visszatartson egy
megújítani kívánt regisztrációt, ha a megítélése szerint a konzulens
megszegte a Kódex valamelyik pontját. 

3 Ügyfelek
3.1 A  konzulensek  támogatóként  és  útmutatóként  tevékenykednek

azzal  a  céllal,  hogy  segítsék  ügyfeleiket  a  Rendszer
megismerésében,  hogy  önállóan  tudjanak  önmaguknak  és
családjuknak segíteni.

3.2 A konzulenseknek lehetővé kell tenniük ügyfeleik számára, hogy a
saját  ütemükben haladjanak a változásuk útján,  ezáltal  nagyobb
tudáshoz és több éberséghez juthatnak saját érzelmi állapotukkal
kapcsolatban.

3.3 A konzulenseknek biztonságos és bizalmat sugárzó környezetet kell
biztosítaniuk a konzultáció során.
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3.4 A konzulenseknek fel kell állítaniuk azokat a kereteket, amelyeken
belül  működik  a  konzulens  és  ügyfél  kapcsolata  és  ennek
betartását folyamatosan figyelniük kell, és ezt ügyfeleik számára is
egyértelművé kell tenniük. 

3.5 A  konzulensek  tiszteletben  tartják  ügyfeleik  problémáit,
szükségleteit, érzéseit illetve kulturális és vallási hátterét és hitét. 

3.6 A konzulenseknek  emlékeztetniük  kell  az  ügyfeleiket  arra,  hogy
mindenkor ők felelősek saját jólétükért.

3.7 A  konzulenseknek  tisztában  kell  lenniük  azzal,  hogy  saját
érzelmeik,  kedélyállapotuk  vagy  viselkedésük  negatív  módon
hathat az ügyfelekre, és azért hogy ezt megelőzzék, a Rendszert
saját  maguknak  is  alkalmazniuk  kell,  ha  szükséges,  és  meg  kell
tenniük  mindent  annak  érdekében,  hogy  saját  lelkiállapotuk
kiegyensúlyozott legyen.

3.8 A konzulensek sem szexuálisan, sem érzelmileg illetve semmilyen
más módon nem közeledhetnek ügyfeleikhez.

4 Praxis
4.1 A konzulensek a tevékenységük során a legmagasabb szintű etika

és  szakmai  elvárásoknak  kell  megfelelniük.  Ennek  érdekében
figyelemmel kell kísérniük az Alapítvány által időszakosan kiadott
Konzulensi  Közlönyben  (Practitioner  Bulletin)  megjelent
irányelveket,  további  információkat  és  más,  a  Központ  által
jóváhagyott irodalmat a Központ weboldalán és fórumain. 

4.2 A  konzulenseknek  tisztában  kell  lenniük  azzal,  hogy  mindenkor
felelősek saját biztonságukért és mindent el kell követniük azért,
hogy személyes biztonságuk ne váljon veszélyeztetetté. 

4.3 Ha az ügyfél a Rendszer támogatását kéri, akkor a konzulens nem
ajánlhat  mást  helyette, azonban  más  kiegészítő  kezelést
javasolhat, ha szükséges. 

4.4 A Rendszer alkalmazása során a konzulensek tevékenységüket az
érzelmi állapot és a  személyiség típusok meghatározása után az
eszenciák  kiválasztására  korlátozzák,  és  nem  próbálnak  meg
kezelni  vagy  diagnosztizálni  semmilyen  fizikai  vagy  mentális
betegséget.

4.5 A konzulenseknek el kell utasítaniuk azokat az eseteket, amelyek
meghaladják kapacitásukat vagy kompetenciájukat, és igyekeznek
őket  képzettebb  szakemberhez  irányítani,  legyenek  azok  más
konzulensek,  orvosok,  állatorvosok  vagy  más  szakterületen
tevékenykedő szakemberek vagy szervezetek.

4.6 A konzultáció díját és az egyéb szabályokat,  mint a lemondással
kapcsolatos tudnivalókat, és a titoktartási kötelezettséget az első
konzultáció előtt kell az ügyféllel ismertetnie a konzulensnek.

4.7 A 4.6-pontban szereplőszabályok  megváltozásáról  és  ezeknek  az
ügyfeleket érintő hatásokról az ügyfelet előre tájékoztatni kell.

4.8 Bach  doktor  jó  szándékát  szem  előtt  tartva,  legyen  minden  az
ügyfelet terhelő díj igazságos és méltányos.

5 A Rendszer integritása
5.1 A konzulenseknek hangsúlyozniuk és képviselniük kell a Rendszer

tisztaságát,  egyszerűségét,  eredetiségét  és  integritását  úgy
tetteikben, mint szavaikban.
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5.2 A  38  eszencia  alkalmazása  közben  a  konzulensek  mindig  és
kizárólag  csakis  az  egyszerű  kiválasztási  és  konzultációs  módot
alkalmazzák,  melyet  Bach  doktor  a  „Tizenkét  Gyógyító  és  Más
Gyógyírek” című írásában felvázolt, és nem javasolnak, ajánlhatnak
vagy  alkalmazhatnak  semmilyen  más  kiválasztási  módot  illetve
segédeszközt.

5.3 Azoknak a konzulenseknek, akik a lelki fejlődés támogatására vagy
az önfejlesztéshez más módszereket is alkalmaznak, tartózkodniuk
kell  attól,  hogy ezekkel  a más módszerekkel  hatással  legyenek a
Rendszer -  mely,  egy teljes és egész módszer-,  bemutatására és
alkalmazására.

6 A szolgáltatások hirdetése
6.1 A  konzulens  által  vagy  beleegyezésével  kiadott  nyilatkozatok

közlemények  és  hirdetések  nem  tartalmazhatnak  megtévesztő,
csaló,  félrevezető,  törvénytelen vagy  igazságtalan  kijelentéseket,
melyek olyan állításokat tartalmaznak, a teljesség igénye nélkül: 

6.1.1 amelyek ellentétben vannak a Kódexxel;

6.1.2 amelyek különleges vagy egyedi képességekre utalnak;

6.1.3 amelyek  más  konzulensek  által  kínált  szolgáltatásokkal
kapcsolatosak;

6.1.4 amelyek  megtévesztő  módon  mutatják  be  a  Rendszert,
azaz  indirekt  módon,  szenzációkeltéssel,  túlzással  vagy
nagyzással torzítottak;

6.1.5 amelyek  a  jövőben  bekövetkező  és  sokat  ígérő
kijelentések, melyek indokolatlan vagy hamis elvárásokat
ígérnek/sejtetnek az eredményekkel kapcsolatban;

6.1.6 amelyek  diagnózisokat  sorolnak  fel  vagy  orvosi,
pszichiátriai  vagy  állatorvosi  állapotokra  vagy  tünetekre
utalnak.

6.2 A  Központnál  regisztrált  konzulens  úgy  jelenhet  meg  a
nyilvánosság előtt és hivatkozhat magára, mint: 

6.2.1 „Bach Foundation Registered Practitioner”, ha megkapta a
Bach  Center  által  jóváhagyott  engedélyt  arra,  hogy
konzultációt folytasson;

6.2.2 „Bach  Foundation  Registered   Animal  Practitioner”,  ha
megkapta a Bach Center által jóváhagyott engedélyt arra,
hogy konzultációt folytasson.  

6.3 Azok,  akik  jelenleg  is  regisztrált  konzulensei  a  Központnak,
használhatják a nevük után a következő rövidítést,  mely igazolja
regisztrált konzulensi státuszukat:

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

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

6.4 A  Központnál  jelenleg  regisztrált  konzulensek  használhatják  a
Központ  Alapítványának  „ház”  lógóját  és  a  „Bach  Foundation
Registered Practitioner” kifejezést, - ami ennek a dokumentációnak
a  tetején  is  megtalálható  -  minden  poszteren,  szórólapon,
brossurában,  fejlécezett  leveleken,  névjegykártyákon,
weboldalakon  vagy  más  nyomtatott  illetve  sajtóban  vagy
elektronikusan kiadott anyagon, ha az a Rendszer konzulenseként
végzett munkájukhoz kapcsolódik. 
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6.5 A  konzulensek  nem  használhatják,  és  nem  engedhetik  meg  az
Alapítvány logójának  és a BFRP vagy BFRAP státuszuk oly módon
történő használatát,  amely  arra  utalhat,  hogy  a  Központ
jóváhagyta,  akkreditálta,  vagy  érvényesítette a  kínált  egyéb
kezelési módokat. 

6.6 A  konzulensek  nem  használhatják,  és  nem  engedhetik  meg  az
Alapítvány logójának  és a BFRP vagy BFRAP státuszuk oly módon
történő használatát,  mely  azt  a  benyomást  keltheti,  hogy  a
Központ akkreditálta, jóváhagyta vagy érvényesítette a konzulens
bármilyen  oktatási  tevékenységét,  kivéve,  ha  ezeket  a
tevékenységeket egyértelműen írásban engedélyezte.

6.7 A konzulensek nem használhatják az  Alapítvány lógóját  bármely
tanfolyam  elvégzését  igazoló  oklevélen,  mindaddig,  amíg  nem
kapták meg, a Központ által kiállított, kifejezett írásbeli engedélyt.

7 Panaszok
7.1 A  Központ  felelősségi  körébe  tartozik  az  ügyfelektől,  a

konzulensektől  vagy  a  nyilvánosságtól  a  Kódex  megsértésével
kapcsolatos panaszok kivizsgálása.

7.2 A konzulensek vállalják, hogy tájékoztatják ügyfeleiket a Központ
által  működtetett  panaszkezelési  eljárásról,  ha  ez  indokolt.  (E
szakasz további része összegezi a panaszkezelési eljárást. A teljes
írásbeli  eljárást  a Központhoz  a weboldalon található útmutatás
segítségével lehet benyújtani.) 

7.3 A Kódex  megszegését  igazoló  bizonyíték  beérkezése  után,  mely
írásban  vagy  felvételen  rögzíti,  hogy  a  konzulens  viselkedésével
vagy  cselekedetével  megsértette  a  Kódexet,  a  Központ  egy
szakértőt  (továbbiakban:  „Szakértő”).  jelöl  ki  a  panasz
kivizsgálására.  A Szakértő  írásban visszaigazolja  a  panasz  vagy  a
Kódex  megsértésérő  szóló  beadványt  és  erről  írásbeli  értesítést
küld a konzulensnek,  felkérve a konzulenst  egy,  a Szakértő által
kiszabott határidőn belüli válaszra.

7.4 A konzulens válaszának beérkezése után a Szakértő minden olyan
jellegű információt vagy bizonyítékot begyűjt, melyek szükségesek
lehetnek,  beleértve  a  panasztevő  és  a  konzulens  további
nyilatkozatait is. 

7.5 A kivizsgálás  befejeztével  a  Szakértő  az  itt  felsorolt  lehetőségek
közül egy vagy több lépést tehet a panasz kezelésére: 

7.5.1 elutasítja a panaszt /a jelentett jogsértést;

7.5.2 további képzésre kötelezi a konzulenst;

7.5.3 pénzügyi kártérítés megfizetésére kötelezi a konzulenst a
panasztevőt  javára,  olyan  összegben  mely  nem  haladja
meg a konzulens által a panasztevő számára szolgáltatott
konzultációk összegét; 

7.5.4 javasolja a konzulens regisztrálásának felfüggesztését vagy
visszavonását; 

7.5.5 más,  a  Kódexxel  összeegyeztethető  és  annak  megfelelő
lépést tesz. 

7.6 A Szakértő a határozatról és annak indoklásáról írásbeli másolatot
küld  a  panasztevőnek  és  a  konzulensnek.  A  Szakértő  30  napot
biztosít,  arra, hogy a konzulens és panasztevő fellebbezhessen a
Központnál  a Szakértő  határozata  ellen.  Ha a kitűzött határidőn
belül  nem  érkezik  fellebbezés,  a  kivizsgálás  befejezettnek
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tekinthető.  Amennyiben  a  konzulens  nem  tesz  eleget  teljes
mértékben  a  Szakértő  határozatának,  az  azonnali  törlést
eredményez a konzulensi Névjegyzékből.

7.7 A határidőn belül beérkezett fellebbezéseket a Központ Igazgatója
kezeli, aki áttekinti a panasztevő, a konzulens és a Szakértő írásbeli
beadványait.  A  végső  döntést  az  Igazgató  hozza  meg,  melyet
írásban  megküld  a  Szakértőnek,  a  panasztevőnek  és  a
konzulensnek.  Amennyiben  a  konzulens  nem  tesz  eleget  teljes
mértékben  az  Igazgató  határozatának,  az  a  konzulensi
Névjegyzékből való azonnali törlést vonja maga után.

7.8 A  konzulensre  és  a  panasztevőre  vonatkozó  helyi  törvényi
szabályozást ez a Kódex nem tárgyalja.

8 Jogszerűség
8.1 A  konzulensek,  amikor  konzulenseként  dolgoznak,  teljes

mértékben  felelősek  cselekedeteikért,  tevékenységükért  és
mulasztásaikért,  beleértve  minden  keverék  üveg  összeállításából
fakadó kárral kapcsolatos felelősséget. 

8.2 A Kódex elfogadásával  a  konzulens jóvátételre  kötelezi  magát  a
Központ és annak tisztviselői és képviselői felé minden veszteség
vagy kár okozásáért, melyet a konzulens gondatlansága miatt vagy
hibájából adódóan szenvedtek el.

8.3 A  konzulensek  felelőssége,  hogy  annak  az  országnak,  államnak
vagy  régiónak  törvényei  és  előírásai  szerint  dolgoznak,  ahol
tevékenységüket  folytatják,  és  hogy  személyi  és  szakmai
felelősségükre megfelelő biztosítási fedezettel rendelkezzenek. 

8.4 Az  oklevél,  a  jelvény  és  minden  más  dokumentum,  beleértve  a
számítógépes fájlokat  és  dokumentumokat,  melyeket  a  Központ
bocsátott  a  konzulensek  rendelkezésére  munkájuk  segítésére,
mindenkor a Központ tulajdonát képzik, és a Központ kérésére a
konzulensnek  ezeket  haladéktalanul  vissza  kell  küldenie  a
Központnak.

8.5 A  „BFRP”  és  a  „BFRAP”  betűi  és  az  Alapítvány  „ház”  lógója
márkanevek  vagy  bejegyzett  védjegyek  vagy  a  Központ  szerzői
joggal  védett  tulajdonát  képezik és  csak  a  Központ  mindenkori
regisztrált konzulensi használhatják.

8.6 Jelen  Kódexben  megadott  engedélyek,  az  Alapítvány  lógója,  a
„BFRP”  és  a  BFRAP  rövidítések  és  „Bach  Foundation  Registered
Practitioner”  és  a  „Bach  Foundation  Registered  Animal
Practitioner” megnevezés használatára  vonatkozóan,  kizárólag  a
Központ  megítélése  alá  tartoznak,  és  azt  a  Központ  bármikor
visszavonhatja.

8.7 Sem  ez  a  dokumentum,  sem  az  Oklevél,  sem  bármely  más
engedély  vagy  kiadvány  nem  jelent  társulást,  jogi  partnerségi
viszonyt vagy közös vállalkozást a Központ vagy bármely szervezet
illetve magánszemély között.
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