
U skladu sa odredbama člana 14. stav 3. Statuta Udruženja građana 
„Praktičari Rekonekcije Srbije”, Skupština udruženja, na sednici održanoj 27. 
12. 2014 godine u Beogradu, donela je  
 
PREČIŠĆEN TEKST 

KODEKS ETIKE I PRAKSE 

PRAKTIČARA REKONEKTIVNOG ISCELJIVANJA 

UVOD 
Svrha ovog kodeksa je da ustanovi i održi standarde prakse praktičara 
Rekonektivnog isceljivanja i Rekonekcije, da doprinese razvoju 
Rekonektivnog isceljivanja kao profesije, kao i da usmeri i informiše one koji 
traže pomoć ovim načinom isceljivanja, a u duhu prijateljstva i uzajamne 
pomoći članova Udruženja, 

Poštovanje Kodeksa podrazumeva obavezu Udruženja da garantuje 
kredibilitet praktičara članova Udruženja. 
 
Svi  članovi  Udruženja  praktičara  Rekonektivnog  isceljivanja  (u  daljem 
tekstu:  Udruženje)  koji  su  upisani  u  evidenciju  praktičara  Rekonektivnog 
isceljivanja  i  Rekonekcije,  obavezni  su  da  se  pridržavaju  ovog  kodeksa. 
Zainteresovani budući praktičari ohrabruju se da postanu bliži standardima 
Udruženja u pripremi za buduću praksu. 
 
Iako ovaj kodeks ne može da razreši sva etička i praktična pitanja, on 
pomaže da se obezbedi okvir za utvrđivanje etičke prakse kao integralnog 
aspekta Rekonektivnog isceljivanja.  

 
Član 1. 

 
OPŠTI PRINCIPI 

 
Vodeći  principi  služe  da  praktičare  Rekonektivnog  isceljivanja  i 

Rekonekcije  (u daljem  tekstu: praktičar) ohrabre  i usmere ka  ispravnosti  i 
odgovornosti u praksi, da regulišu odnose između klijenta i praktičara, kao i 
odnose i razumevanja između samih praktičara.  

 
1.1. Najviši i jedini zadatak praktičara je da rekonektivnim frekvencijama 

svetlosti  i  informacije  pokrenu  samoisceljujuće  procese  u  organizmu 

1 



klijenta, koji vode poboljšanju zdravlja na fizičkom, emotivnom, mentalnom 
i duhovnom nivou.  

 
1.2.  Praktičar  treba  da  poštuje  najvažnije  etičke  vrednosti:  poštenje, 

pravednost, odgvornost  i uzajamno poštovanje. Takođe, praktičar treba da 
bude  vođen  etičkim principima u  svim  slučajevima, da poštuje  i  sprovodi 
praksu profesionalno, ispravno i dostojanstveno. 

 
1.3. Praktičar je dužan da prilikom obavljanja prakse izbegava bilo kakav 

oblik diskriminacije  i ne zloupotrebljava pravo na privatnost  i zaštitu  ličnih 
podataka  svakog  pojedinca.  U  vođenju  slučaja  i  brizi  o  klijentu  treba  da 
budu primenjeni najviši etički i moralni standardi. 

 
1.4. Praktičar je dužan da, na prikladan i razumljiv način, informiše 

klijenta i objasni mu sve što se tiče prirode Rekonektivnog isceljivanja i 
Rekonekcije.  

 
Praktičar  treba da predoči klijentu  svoje važeće kvalifikacije,  što dokazuje  
sertifikatom dobijenim za završeni stepen obuke koji  je potpisan od strane 
dr. Erika Perla.  

 
1.5. Praktičar je odgovoran za kontinuirani rad na svom ličnom razvoju i 

profesionalnom usavršavanju kroz: superviziju u radu s mentorom, 
savetovanje s iskusnijim kolegama i sticanjem novih teorijskih i praktičnih 
znanja. 

 
1.6. Praktičar je odgovoran da obavljanje svoje prakse organizuje po 

najvišim profesionalnim standardima i u skladu sa zakonskom regulativom. 
 
1.7. Praktičari treba da se podržavaju i međusobno pomažu u svom 

učenju i praksi kroz aktivnosti Udruženja. 
 
1.8. Za praktičara je nedopustivo da vređa, ogovara, ponižava, 

omalovažava, nepošteno u javnosti kritikuje nekog praktičara ili da isto 
koristi pred klijentima.  

  
1.9.  U  skladu  sa  članom  28.  i  29.  Statuta,  organi  Udruženja  imaju 

procedure  koje  mogu  dovesti  do  sankcija,  koje  uključuju  i  brisanje  iz 
evidencije onog praktičara koji prekrši Kodeks etike i prakse. 
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Član 2. 
 

DUŽNOSTI PRAKTIČARA  
 

  Praktičar  je  u  obavezi  da  se  redovno  informiše  o  zakonskim  i 
profesionalnim zahtevima  i dužnostima. Ako se ti zahtevi previde praktičar 
može  da  dođe  u  sukob  sa  zakonom  ili  organizacijama  i  institucijama  sa 
kojima sarađuje. 
 

Od praktičara Rekonektivnog isceljivanja se zahteva: 
 
2.1. Da se povinuje zakonima u državi u kojoj vrši praksu. 
 
2.2. Da prihvata i da se čvrsto i u potpunosti pridržava ovog Kodeksa 

etike i prakse i da svoje slaganje s njim potvrdi svojim potpisom. 
 
2.3. Da se povinuje  i pridržava Statuta Udruženja, njegovih propisa  i 

proglasa kao i odluka organa Udruženja. 
 
2.4. Da odmah obavesti i posavetuje se sa Etičkim odborom i drugim 

organima  Udruženja  u  slučaju  da  se  državni  organi  raspituju  za  njegovu 
praksu ili pak istražuju nešto u vezi s njom. 

 
2.5. Da u slučaju da mu se u praksi dogodi incident zbog kojeg može 

da odgovara po Krivičnom  zakonu, o  tome odmah obavesti Etički odbor  i 
druge organe Udruženja. 

 
2.6. Da titulu „doktor” ne koristi u ličnom predstavljanju, izuzev onih 

koji  su  završili medicinski,  stomatološki  ili  veterinarski  fakultet  i  u  svojim 
diplomama imaju titulu doktora. 

 
2.7.  Da  Rekonektivno  isceljivanje  i/ili    Rekonekciju  dece  ispod  18 

godina može  da vrši samo uz saglasnost roditelja ili staratelja ili neke druge 
odgovorne punoletne osobe. 

 
2.8. Da Rekonektivno isceljivanje i/ili Rekonekciju može da preduzme 

kada je klijent dao svoj pristanak da prihvata Rekonektivno isceljivanje i/ili 
Rekonekciju, pošto je upoznat sa načinom isceljivanja, a to potvrdjuje ličnim 
potpisom na za to utvrđenom obrascu Udruženja (Prijemni list klijenta.) 
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2.9. Da ne postavlja dijagnozu, niti da klijentu daje garancije o 
isceljenju.  

 
2.10. Da  informacija o klijentu dobijena u profesionalnom odnosu  s 

klijentom ne sme da bude obelodanjena, osim: 
a) kad se traži da to učini po sudskom zahtevu, 
b) kad se klijent saglasi s načinom i opsegom publikovanja svog 

slučaja, što potvrđuje svojim potpisom na za to utvrđenom 
obrascu Udruženja (Dozvola za publikovanje). 

 
2.11. Praktičaru je dozvoljeno da u isto vreme, Rekonektivno  

isceljivanje i/ili Rekonekciju,  radi samo s jednim klijentom. 
  

Član 3. 
 

ODNOS S KLIJENTIMA 
 

  3.1. Praktičar  je u obavezi da klijentu obezbedi najviši profesionalni 
nivo  prakse.  Osnovni  elementi  za  to  su  profesionalna  stručnost, 
posvećenost,  poverljivost  ‒  čuvanje  ličnih  podataka,  dobri  odnosi  s 
klijentom i poštovanje etičkih principa. 
 
  3.2. Važno je da informacije koje se daju klijentu budu izrečene tako 
da on može da ih razume.  
 

Član 4. 
 

PROFESIONALIZACIJA RADA 
 
  Unapređenje  i  profesionalizacija  rada  praktičara  obavlja  se  po 
standardima koji su dati od strane dr Erika Perla  i u skladu s preporukama 
Sekcije  za  tradicionalnu  duhovno‐energetsku medicinu  Srpskog  lekarskog 
društva.  

Radne prostorije 
 

  4.1.  Radne  prostorije  treba  da  budu  u  skladu  s  profesionalnim 
standardom  Rekonektivnog  isceljivanja  i  Rekonekcije:  svetle,  čiste, 
provetrene, bez aromatičnih mirisa i muzike. 
 
  4.1.2.  Terapeutski  ležaj  na  kojem  se  obavlja  praksa  treba  da  bude 
ispravan, stabilan i da odgovara higijenskim standardima. 
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  4.1 3. U prostoriji treba da budu dostupni na uvid važeći sertifikati o 
završenom stepenu edukacije. 
   

Dokumentacija i čuvanje podataka 
 

  4.2. Praktičar vodi urednu Dokumentaciju o klijentu i čuva podatke 
koji su sadržani u propisanim obrascima Udruženja:  
* Prijemni list klijenta na kojem se nalazi i Izjava o odricanju od 
odgovornosti,  
* Dozvoli za publikovanje. 
 
  4.2.1. Praktičar vodi podatke o datumima urađenih isceljivanja.  
 
  4.2.2. Prilikom prijave Rekonektivnog isceljivanja i/ili Rekonekcije, po 
Zakonu o zaštiti podataka i u skladu s osnovnim ljudskim pravima, praktičar 
je  u  obavezi  da  dobije  saglasnost  klijenta  za  slanje  njegovih  podataka  u 
centalnu bazu podataka dr Erika Perla. 
 
  4.2.3 .Kada se podaci o klijentu (čak i samo liste imena i adresa) 
čuvaju elektronski, praktičar je po zakonu obavezan da te podatke zaštiti. 
   

Standardi komunikacije 
 
  4.3.  Sve  informacije  koje  idu  u  javnost  a  tiču  se  Rekonektivnog 
isceljivanja  i/ili Rekonekcije, treba da budu tačne, objektivne, dostupne  i u 
obliku koji potpuno odgovara ne samo zakonskim zahtevima, nego i etičkim 
pravilima i visokim komunikacijskim standardima. 
 
  4.3.1 Prilikom javnog obraćanja praktičara koja se tiču Rekonektivnog 
isceljivanja  i/ili  Rekonekcije  (držanje  prezentacija,  izjave  za  elektronske  i 
štampane medije), pažnju treba posvetiti znanju, kvalifikacijama  i u  izjave, 
pored  ostalog,  treba  da  budu  uključene  i  informacije  o  naučnim 
istraživanjima  u  vezi  s  dobrobitima  i  prirodom  ove  metode,  kao  i 
obaveštenje o tome gde se te informacije mogu naći. 
 
  4.3.2. Davanje oglasa ne sme po  formi  i sadržaju da teži privlačenju 
klijenata  na  nepošten  i  neprofesionalan  način  koji može  da  diskredituje 
praksu ostalih praktičara. 
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  4.3.3.  Grupni  oglasi  i  druga  obaveštenja  pod  nazivom  Udruženja 
mogu se objaviti samo na osnovu odluke Izvršnog odbora Udruženja.  
Pojedinačni oglasi mogu da sadrže samo informaciju da je praktičar uveden 
u evidenciju praktičara pri Udruženju praktičara Rekonekcije Srbije. 
 

4.3.4. Oglašavanje ne sme da sadrži izjave o superiornosti postupka i 
garancije o isceljenju. 

 
Visina honorara 

 
  4.4. Praktičar je dužan da poštuje jedinstvenu minimalnu cenu koju je 
Udruženje  postavilo  za  Rekonektivno  isceljivanje,  ispod  koje  ne može  da 
naplati svoj honorar.  
 

4.4.1.  Praktičar  je  takođe  dužan  da  poštuje  utvrđenu  jedinstvenu 
cenu koju  je na teritoriji svih zemalja za Rekonekciju postavio dr Erik Perl, 
ispod koje ne može da naplati svoj honorar.  

   
Odnos s drugim kolegama praktičarima 

 
  4.5.  Rad  s  klijentom  za  kojeg  se  zna  da  je  trenutni  klijent  drugog 
kolege  praktičara  ne  bi  trebao  da  se  preduzima  bez  obaveštavanja  tog 
praktičara, ako se klijent složi.  
 
Ako klijent ne želi da  informiše prethodnog praktičara, njegova želja treba 
da se poštuje i zabeleži u dokumentaciju pri vođenju evidencije. 

 
Član 5 

 . 
SUKOB INTERESA 

  U okviru obavljanja  svakodnevnog posla praktičari Udruženja mogu 
se  naći  u  situacijama  u  kojima  se  sukobljavaju  različiti  interesi.  Sukobom 
interesa koji može da nanese nematerijalnu  i materijalnu štetu Udruženju 
može se smatrati situacija kada: 
 
  5.1. Praktičar uskraćuje Udruženju  i ne  širi dobijene  informacije od 
značaja  za  unapređivanje  i  promociju  Rekonektivnog  isceljivanja  i/ili 
Rekonekcije  
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5.2.  Praktičar  koristi  Udruženje  za  ličnu  korist  i  promociju  i  koristi 
članstvo u Udruženju za komercijalizaciju metoda. 
 

Član 6. 
 

MORALNO‐ETIČKI PRINCIPI 
 

6.1.  Praktičar  se  obavezuje  da  će  tokom Rekonektivnog  isceljivanja 
i/ili   Rekonekcije poštovati sve moralno‐etičke principe odnosa praktičara  i 
klijenta  i da  svojim postupcima neće narušiti  taj odnos  i  zloupotrebiti ga. 
 

Član 7. 
 

POŠTOVANJE I PRAĆENJE SPROVOĐENJA KODEKSA 

 

  7.1. Članovi i saradnici Udruženja pismeno potvrđuju da su upoznati 
sa sadržajem Etičkog Kodeksa i obavezuju se da će dosledno i u celosti 
poštovati norme utvrđene ovim kodeksom. 

 

  7.2. Za praćenje i sprovođenje Etičkog Kodeksa nadležan je Etički 
odbor koji imenuje Skupština udruženja. 

 

  7.3. Svako nepoštovanje normi Etičkog Kodeksa smatra se povredom 
i  predmet  je  podnošenja  prijave  Etičkom  odboru  Udruženja  u  skladu  sa 
članom 28. Statuta.  

 

  7.4. Sve pisane prijave  i/ili žalbe predmet su obaveznog razmatranja 
Etičkog odbora, koje mora biti obavljeno u roku od najviše 30 dana od dana 
podnošenja iste.  

Član 8 

. 
PODNOŠENJE ŽALBI NA RAD PRAKTIČARA I POSLEDICE 

 
  8.1.  Klijent  može  Etčkom  odboru  da  podnese  žalbu  na  rad 
registrovanog praktičara, koja se zatim razmatra po određenoj proceduri, sa 
svrhom  da  se  osigura  nepristrasno  ispitivanje  na  osnovu  žalbe. 
Posredovanje  Etičkog  odbora  u  žalbi  služi  unapređivanju  odnosa  između 
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praktičara  i  klijenta,  kao  i  međusobnih  odnosa  praktičara.  Ništa  u  toj 
proceduri  ne  treba  da  se  shvati  kao  ograničavanje  stvaranja  dobrog 
razumevanja  i  iskrenih  odnosa.  Etički  odbor  prepoznaje  da  li  su  neke  od 
žalbi rezultat nesporazuma koji mogu biti otklonjeni ili ne. 
 

8.2. Žalbu može da uputi bilo koji građanin i/ili drugi član Udruženja. 
 
  8.3. Etički odbor  je u skladu s članom 27. i 28. Statuta odgovoran za 
nadgledanje profesionalnih standarda i pokretanje postupka istraživanja. 
 
  8.4. Istragu može da prati suspenzija rada praktičara, nakon koje sledi 
donošenje odluke i eventualno sprovođenje sankcija. 
 

Član 9. 

USVAJANJE KODEKSA , IZMENE I DOPUNE 

 

  9.1. Kodeks se usvaja na Skupštini Udruženja konsenzusom, u skladu 
s članom 14. statuta. 

 

  9.2. Izmene i dopune Kodeksa sprovode se na način koji je određen 
za njegovo donošenje. 

Član 10. 

Etički kodeks etike i prakse usvojen je i objavljen na sednici Skupštine 
Udruženja dana 27.12. 2014 godine i stupa na snagu datumom usvajanja. 

 

Stupanjem na snagu ovog Etičkog kodeksa prestaje da važi Etički kodeks od 
19.04. 2013 godine 

 
   
                   Predsednica Skupštine Udruženja  
 
              ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
              Nataša Pracaić 
 
U Beogradu, 27.12. 2014   
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