Declaration by the Practitioner
I, Vladia Borissova, am a Bach Foundation Registered
Practitioner (BFRP) working under the Bach Foundation Code of
Practice.
My role is to help teach you about Dr Bach's system of remedies
and help you use them to help yourself.
Bach remedies aim to improve everyday emotional states. Taking them may in turn lead
to other health benefits. They do not, however, replace direct medical or psychological
treatment. You as client have sole responsibility for seeking qualified help for any medical
conditions, symptoms or other issues that might require qualified intervention.
If I feel you may need additional help I will advise you of this, but working as a BFRP does
not in itself qualify me to recognise, diagnose, prescribe for or treat any mental or physical
illness, and nothing said or done during the course of a Bach consultation should be
construed as evidence to the contrary. If I do recommend you seek additional professional
help, you take full responsibility for acting on that advice.
If you have been receiving treatment from a doctor or any other professional I strongly
advise you to inform him or her about your decision to use Bach remedies. Any decision
to stop or reduce any other treatment you are receiving should be taken by you in
conjunction with the professional responsible for that treatment.
Everything discussed during a consultation will normally remain confidential. However, I
reserve the right to share information discussed during the consultation with an
appropriate person if I am concerned that your safety or that of others might be at risk. I
will discuss this issue with you should it arise, before sharing information with anyone
else.

Декларация на терапевта
Аз, Владя Борисова, съм регистриран терапевт във
Фондацията на д-р Бах, обозначаващ се с BFRP,
работещ под разпоредбите на Кодекса на терапевта
(Code of Practice).
Моята роля е да Ви помогна в обучението за системата
от цветните есенции на д-р Бах и да Ви помогна да ги
използвате за самопомощ.
Цветните есенции на д-р Бах са предназначени ежедневно да подобряват
емоционалното Ви състояние. Приемането на есенциите може да доведе и до
други здравословни ползи. Независимо от това, цветните есенции не заместват
директното медицинско или психическо лечение. Вие като клиент имате
личната отговорност да потърсите квалифицирана помощ при медицински
показания, симптоми или други свързани въпроси, които изискват или може да
изискват квалифицирана медицинска намеса, както и да уведомите лекуващия
Ви лекар за провежданата терапия с цветята на д-р Бах.
Когато почувствам, че може да имате нужда от допълнителна помощ, ще Ви
посъветвам да я потърсите. Практиката ми като регистриран терапевт (BFRP)
не ми предоставя квалификацията да разпознавам, диагностирам, предписвам,
провеждам лечение на каквито и да е ментални или физически заболявания и
нищо от това, коeто е направено или казано по време на консултацията за
терапия с цветята на д-р Бах не може да бъде прието като доказателство за
противното. Ако Ви препоръчам да потърсите допълнителна медицинска
помощ, Вие имате пълната отговорност за действията си по отношение на
дадената препоръка.
Ако сте на лечение, назначено от лекар или друг професионалист, Ви съветвам
да го/я предупредите за решението Ви да използвате цветята на д-р Бах. Всяко
решение да спрете или намалите Вашето лечение, на което сте подложени,
трябва да бъде взето от Вас съвместно с професионалиста, провеждащ

Any fee I charge is to cover the time I have spent helping you to learn and use the system.
If at the end of the consultation you choose to take one or more Bach remedies you may
mix yourself a treatment bottle from my private stock or ask to have a bottle mixed for you.
This is understood to be your personal choice and is not part of the service offered.

лечението.
Информацията, обсъдена по време на консултацията, е конфиденциална.
Независимо от това си запазвам правото да я споделя с компетентен орган,
когато се отнася за Вашата сигурност или когато други лица може да са в
опасност. Ще обсъдя този въпрос с Вас, в случай, че възникне преди да
Signed:
Date:
информирам трето лице.
Таксата за консултацията, която взимам е предназначена да покрие времето,
което съм Ви отделила за да Ви помогна да разберете и да се научите да
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използвате цветята на д-р Бах. Когато в края на консултацията изберете една
I,…………………………………………………………………………………… (name of client) или повече от цветните есенции на д-р Бах, можете сами да изготвите личната
си комбинация и да приготвите терапевтичната си бутилка от моя комплект от
have read and understand the above declaration.
есенции или да помолите да Ви приготвя Вашата терапевтична бутилка.
Това е личен избор и не представлява част от предоставяната услуга.
Signed:……………………………………………….
Date:………………………..
Подпис:…………………………………………
Дата:……………………
Address:…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

Декларация на клиента
Аз,…………………………………………………………………….…(името на клиента)
прочетох и разбрах по-горе написаната декларация.
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