
 ШКОЛА ЗА РОДОВА ТЕРАПИЯ “ЗАДРУГАТА НА РОДОНАВТИТЕ” 

ОСНОВАТЕЛ И РЪКОВОДИТЕЛ: АИДА МАРКОВСКА 

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА РОДОВИЯТ ТЕРАПЕВТ ОТ ШКОЛАТА 

1. Родовият терапевт е прям, откровен и честен. 

2. Родовият терапевт се отнася с уважение, почит и разбиране към своя Довереник. 

3. Родовият терапевт възпитава и развива в себе си емпатия, търпение, разбиране 

и съпричастност към Доверениците си. 

4. Родовият терапевт наблюдава, гледа, слуша много внимателно своя Довереник, 

като го оставя да говори и внимателно го води в неговият разказ с помагащи  и 

уточняващи въпроси. 

5. Родовият терапевт е дискретен и запазва пълна конфиденциалност към своя 

Довереник. 

6. Родовият терапевт не споделя, не разказва, не предоставя станала му известна 

информация, факти и случки от работата му с Довереника, с хора или 

организации, които нямат отношение към родовата терапия. 

7. Родовият терапевт, терапевтира Родът на Личността /Довереника/. 

8. Родовият терапевт не дава оценки, не осъжда, не определя правилно или не 

правилно е дадено събитие. Той коментира безпристрастно нарушенията на 

родовите закони при неговият Довереник. 

9. Родовият терапевт цени и уважава собствените и тези на Довереникът си ресурси 

като време, знания и усилия, като за целта спазва стриктно направената уговорка 

с Довереника за време, място, продължителност и заплащане на сеанса. 

10. Родовият терапевт предварително информира своя Довереник за условията при 

които той работи.  

11. Родовата терапия се прилага след  доброволно волеизявление от страна на 

Довереника с правилата за работа на Родовият терапевт. 

12. Родовият терапевт едновременно слуша и наблюдава своя Довереник като в 

същото време е насочил вниманието си и към своя „вътрешен радар“ на 

собствените си асоциации, базирани на знания и опит. 

13. Родовият терапевт използва знанията си относно: родовите закони и травмите от 

тяхното нарушаване, психологията, социологията, икономиката, историята и 

изкуството и на тази база гради хипотези и поставя въпроси, които да помогнат 

на Довереникът му да извади възможно най-много подробности от 

емоционалният живот на своя род. 

14. Създадените документи по време на личните консултации на Родовият терапевт 

и Довереникът му – геносоциограма, записки, аудио записи, видео записи и др. 

остават в архива на Родовият терапевт и получават гриф “КОНФИДЕНЦИАЛНО”. 

Те се запазват под пълна конфиденциалност и не подлежат на никакво споделяне 

и при никакви обстоятелства. 

15. Родовият терапевт работи с терапия, изцяло базирана на българската родова и 

народностна традиция, като прилага ритуали, обреди, обичаи и практики 

характерни за етносите съставящи общата националност на българският народ. 


