The Highest Law - Najwyższe Prawo:
Standardy Postępowania
1) Deklaracja Wizji
The Highest Law - Najwyższe Prawo (THL) jest techniką samorozwoju dla
zrównoważenia karmy, która skutecznie rozwiązuje konflikty i umowy karmiczne na
poziomie duszy. Jej celem jest poprawa wszystkich aspektów życia Użytkownika tu i
teraz, włączając w to aspekty materialne, fizyczne, mentalne i emocjonalne.
Nie twierdzimy, że wiemy, czy karma istnieje, czy nie. Sam proces może być również
postrzegany jako praca nad symbolami i metaforami z wykorzystaniem mindfulness
opartego na prawie przyciągania.
Osoba, która stosuje tę technikę na sobie, nazywana jest "Użytkownikiem". Osoba, która
wspiera kogoś innego w tym procesie, nazywana jest "Przewodnikiem".
Użytkownik bierze pełną odpowiedzialność za swoje wybory i działania. Użytkownik
wykonuje pracę i może być wspierany przez Przewodnika w jego procesie. My, jako
Przewodnicy, nie próbujemy nikogo "ratować". Uznajemy, że każdy jest w stanie podążać
swoją własną ścieżką.
My jako Użytkownicy i Przewodnicy nie próbujemy zmieniać świata, świat nie potrzebuje
zmian. Nie próbujemy prowadzić ludzi gdziekolwiek jako ruch. To nie jest misja.
THL jest niezależną modalnością, ale może być łączony z innymi alternatywnymi
metodami uzdrawiania. Promujemy wzajemnie korzystną współpracę z innymi. THL nie
jest powiązany z żadną religią ani filozofią, ani też nie reprezentuje żadnej z nich.
Korzystanie z THL wymaga ciągłej, holistycznej pracy nad sobą. Dążymy do pełnej
akceptacji siebie, niezależnie od tego, czego dowiemy się o sobie w trakcie tego
procesu. Uznajemy wagę sięgania po pomoc, jeśli proces wymaga zewnętrznego
spojrzenia lub wglądu.
Wierzymy, że karma nie jest absolutna. Zawsze jest jakiś sposób, aby uczynić rzeczy
łatwiejszymi i bardziej efektywnymi.
Ja jestem duszą, a dusza jest mną.
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2) Zastrzeżenie
Najwyższe Prawo jest własnością intelektualną Fundacji Golden Ratio i Davida
Weidemann (od teraz zwanych Autorami). Dotyczy to zarówno techniki, jak i materiałów
edukacyjnych i promocyjnych.
Zadaniem Autorów jest opieka i dalszy rozwój techniki.

3) Stosunek do prawa
Każdy Przewodnik THL ma obowiązek zapoznać się z przepisami prawnymi dotyczącymi
używania tytułów, terminologii i standardów związanych z zawodami medycznymi i
terapeutycznymi w kraju, w którym wykonuje zawód oraz stosować się do nich.
Autorzy techniki i Fundacja Golden Ratio nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek
wykroczenia prawne Przewodników.

4) Stosunek do samego siebie
Przewodnik jest odpowiedzialny za swój własny proces, zdrowie psychiczne,
emocjonalne i fizyczne, a także za ciągłą pracę nad swoim standardem i jakością życia.
Autorzy techniki nie tolerują prowadzenia sesji pod wpływem jakichkolwiek substancji
psychoaktywnych w jakiejkolwiek formie.
Każdy Przewodnik przyjmuje odpowiedzialność za rozwój własnej kariery, praktyki,
publiczności i możliwości nawiązywania kontaktów. Autorzy techniki nie są
odpowiedzialni za promowanie Przewodników.

5) Stosunek do klienta
Obowiązkiem Przewodników jest utrzymywanie jasnej komunikacji z klientami na temat
warunków współpracy, w tym płatności, czasu trwania sesji, technicznego wykonania
sesji i ogólnego procesu.
Przewodnik jest zobowiązany do zachowania poufności w odniesieniu do wszystkich
danych osobowych klientów (w tym historii medycznej) oraz wszelkich spraw
ujawnionych przez klienta podczas sesji, chyba że prawo stanowi inaczej.
Przewodnik jest odpowiedzialny za zachowanie pełnej szacunku i uprzejmości postawy
wobec klienta.
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Zasady THL nie wymagają żadnego kontaktu z ciałem klienta. Przewodnik może podjąć
pracę z ciałem klienta, jeśli posiada do tego odpowiednie kwalifikacje.
Przewodnik nie ponosi odpowiedzialności za zdrowie fizyczne i psychiczne klienta.
Przewodnik jest zobowiązany do poinformowania klienta, że to on jest odpowiedzialny za
szukanie pomocy u profesjonalistów medycznych, jeśli zajdzie taka potrzeba.
Autorzy techniki nie biorą odpowiedzialności za procesy emocjonalne i inne wywołane
stosowaniem techniki.
Autorzy techniki nie zgadzają się na stosowanie tej techniki z osobami niepełnoletnimi
poniżej 18 roku życia.

6) Stosunek do techniki THL
Przewodnicy muszą przyjąć do wiadomości, że ich usługi i działania wpływają na
reputację techniki, dlatego mają obowiązek powstrzymać się od działań, które mogłyby
zagrozić THL.
Jeśli używasz THL w swojej sesji z klientem, wymagamy, abyś poinformował klienta, że
użyłeś tej modalności.
Zalecamy wymienianie nazw wszystkich modalności, z których korzystasz podczas sesji.
Informowanie klienta powinno odbywać się w sposób rozsądny, nie zakłócający
przebiegu sesji i nie przeszkadzający klientowi. Zalecamy robić to na początku lub na
końcu sesji, albo w rozmowie mailowej przed/po sesji.
Jeśli dogmaty kulturowe lub religijne klienta nie są zgodne z zasadami THL, Przewodnik
może odpowiednio zmodyfikować tę technikę. Możesz użyć jej jako metafory do pracy z
podświadomym umysłem.
Ze względów praktycznych, Użytkownicy i Przewodnicy mogą modyfikować technikę THL
podczas sesji na sobie lub swoich klientach. Jeśli modyfikujesz technikę, wymagamy,
abyś poinformował klienta, że używasz zmodyfikowanej wersji THL.
Ogólne aktualizacje techniki w zakresie Twojego szkolenia (jeśli takie będą) będą
dostarczane przez Autorów lub wyznaczonych Instruktorów.
Udostępnianie materiałów THL w jakiejkolwiek formie wymaga pisemnej zgody Autorów.
Po ukończeniu kursu uczestnicy nie otrzymują certyfikatu. Będzie jednak
przeprowadzony proces weryfikacji Przewodników. Weryfikacja będzie skutkowała
umieszczeniem na oficjalnej witrynie internetowej THL. Weryfikacja nie jest częścią
oficjalnego wydarzenia i leży w gestii każdego uczestnika.
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Tylko Instruktor certyfikowany przez Autora może nauczać THL, zarówno całego procesu,
jak i jego części. Umieszczanie jakiejkolwiek części THL w swoich wykładach,
materiałach, szkoleniach czy książkach będzie traktowane jako naruszenie prawa i może
skutkować podjęciem działań prawnych.

7) Związek z innymi praktykami i modalnościami
Zdajemy sobie sprawę z wagi i konieczności istnienia placówek medycznych i metod
leczenia. THL nie zastępuje żadnej profesjonalnej porady ani leczenia medycznego czy
psychoterapeutycznego.
Promujemy szacunek dla wszystkich form alternatywnego uzdrawiania i innych
Przewodników, praktyków, mediatorów i innych kolegów po fachu.
Autorzy techniki popierają współpracę THL z innymi modalnościami samorozwoju.
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