Codul de bune practici al unei Moon Mother (Mamă a Lunii)
Moon Mothers (Mamele Lunii) sunt femei care au lucrat cu Miranda Gray
în terapiile de Binecuvântare şi Vindecare a Pântecului..

1.

Moon Mothers vor avea respect faţă de orice perspectivă religioasă, spirituală şi socială a unui individ,
indiferent de rasă, culoare, credinţă religioasă sau orientare sexuală.

2.

Moon Mothers se vor comporta într-ul mod onorabil şi politicos, în orice moment, în relaţie cu clienţii şi
cu oricine altcineva. Comportamentul bazat pe etică şi morală trebuie să fie întotdeauna punctul de
reper al tuturor Moon Mother, în relaţia cu clienţii.

3.

Relaţia dintre o Moon Mother şi un client este aceea a unui profesionist cu un client.

4.

Atitudinea unei Moon Mother faţă de un client trebuie să fie una competentă şi empatică, pozitivă şi
plină de speranţă. Cu alte cuvinte, o atitudine încurajatoare şi înălţătoare, în beneficiul scopului mental
pe care clientul şi-l propune.

5.

Moon Mothers trebuie să respecte întotdeauna confidenţialitatea asupra a orice îi este împărtăşit de un
client, respectând legislaţia de protecţie a datelor din ţara în care se află.

6.

Moon Mothers nu vor pretine niciodată că pot „vindeca”, diagnostica sau prescrie. Posibilele beneficii
ale unui exerciţiu de Binecuvântare sau de Vindecare a Pântecului sau orice altă activitate întreprinsă
de o Moon Mother pot fi descrise. Moon Mothers trebuie întotdeauna să sfătuiască orice client să
consulte un specialist, dacă este necesară o diagnosticare din punct de vedere medical.

7.

Moon Mothers ar trebui să se asigure că ele însele sunt apte din punct de vedere medical, fizic şi
psihic să practice această terapie.

8.

Moon Mothers care au certificări şi calificări şi în alte terapii şi practici, le pot combina pe acestea cu
Binecuvântarea şi Vindecarea Pântecului.

9.

Moon Mothers trebuie să păstreze confidenţiale notiţele pe care le iau în timpul Vindecării.

10. Moon Mothers trebuie să aibă o asigurare adecvată de practică, în conformitate cu legile în vigoare din
ţara în care îşi desfoşoară activitatea. Poliţa de asigurare trebuie să acopere răspunderea publică şi
indemnizaţia profesională.
11. Moon Mothers nu trebuie să intervină asupra indicaţiilor şi recomandărilor medicale pe care un
specialist le dă clienţilor.
12. Moon Mothers nu vor acorda Binecuvântarea Pântecului niciunei fete care nu a avut încă, primul ciclu
menstrual sau vreunei femei care a trecut de prima jumătate a sarcinii. Moon Mothers care au
certificări Doula, de moaşă sau certificări medicale nu vor face Binecuvântări şi Vindecări ale
Pântecului pe durata naşterii sau imediat după.
13. Promovarea care face referire la statutul de Moon Mother, la Binecuvântarea şi Vindecarea Pântecului,
precum orice alte activităţi legate de acestea, trebuie făcută în ton cu valorile deja setate, fără a
pretinde vreo abilitate de a vindeca vreo boală.
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14. Înainte de a începe o Binecuvântare sau Vindecare, Moon Mothers trebuie să explice întreg procesul.
După aceasta, ele trebuie să pună la dispoziţia clientului documentaţia cu privire la meditaţie şi
curăţare, oferite de Miranda Gray.
15. Moon Mothers pot percepe o sumă adecvată pentru o şedinţă de Binecuvântare sau Vindecare a
Pântecului, fie ca terapii individuale sau în asociere.
16. Orice Moon Mother are dreptul de a refuza un client, pentru oricare dintre cele două terapii.
17. Moon Mothers pot oferi Binecuvântarea Pântecului ca terapie de vindecare sau de dezvoltare
spirituală, ca practică sau suport spiritual sau ca celebrare.
18. Nicio Moon Mother nu poate crea alte Moon Mothers.
19. Moon Mothers trebuie să respecte toate regulile impuse de practicarea Binecuvântării, în ţara în care
practică această terapie.
20. Copii ale unei plângeri depuse împotriva unei Moon Mother vor fi trimise mai departe de către ea
însăşi. Acesteia i se va acorda dreptul de a se apăra. La prima plângere primită, orice Moon Mother va
primi un avertisment. La a doua plângere, aceasta îşi va pierde toate drepturile autorizate, de a
practica Binecuvântarea şi Vindecarea Pântecului.
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