Pirkanmaan
J Ä S E NHenkinen
A N O M U SKehitys ry
Tampere
Jäsenanomus
Nimi

Arvo tai ammatti

Lähiosoite

Syntymäaika

Postitoimipaikka

Puhelin

Jäsenmaksu määritellään vuosittain. (v.2014 20 €) Haluan jäseneksi
Halutessasi voit liittyä ainaisjäseneksi. Ainaisjäsenmaksu on 10 x vuosimaksu. Haluan ainaisjäseneksi

Minulle saa lähettää postia.

Sähköpostiosoitteeni on _________________________________

Kirjallisuuden kautta olen tutustunut spiritualismiin lukemalla mainitsemani kirjat:

Suositeltavia mm. H. Krohn: Mitä on spiritualismi, U. Roberts: Henkisiä hyveitä aurassa, J .Greber: Yhteydessä henkimaailman kanssa I ja II

Olen tutustunut spiritualismiin

yleisötilaisuuksissa

avoimissa illoissa

muualla

Spiritualismin keskeinen sanoma mielestäni
_______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________
Miksi haluan jäseneksi ja miten odotan sen palvelevan pyrkimyksiäni?

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Sääntöjen 3 §
Seuran tarkoituksena on levittää tietoa spiritualistisesta elämänkatsomuksesta ja tutkia spiritualistisia ilmiöitä.
Spiritualistisen elämänkatsomuksen perusteita ovat:
1. Jumala on isämme, valo, voima ja rakkaus.
2. Kaikki ihmiset ovat sisariamme ja veljiämme.
3. Sielu jatkaa elämäänsä fyysisen kehon kuoleman jälkeen.
4. Yhteys henkimaailman kanssa on mahdollista.
5. Jokainen on henkilökohtaisesti vastuussa teoistaan.
6. Minkä kylvämme tässä maailmassa, saamme niittää seuraavassa.
7. Jokaisen sielun kehityksen tie on ikuinen.

Tämä lomake perustuu seuran sääntöjen 5 §:ään, joka kuuluu
seuraavasti: ”Vuosi- ja ainaisjäseneksi voidaan hyväksyä
täysi-ikäinen ja hyvämaineinen Suomen kansalainen, jolla on
todellista harrastusta spiritualismiin. Uuden jäsenen
hyväksyy anomuksen perusteella johtokunta. Jos seuran
jäsen toimii vastoin seuran tarkoitusperiä tai vaikeuttaa
niiden noudattamisessa, voi johtokunta erottaa hänet
seurasta, jos vähintään neljä (4) johtokunnan jäsentä niin
vaatii.

Edellisten lisäksi seura haluaa edistää yhteisymmärrystä kaikkien ihmisten kesken riippumatta uskonnosta, kansalaisuudesta, rodusta, sukupuolesta tai
yhteiskunnallisesta asemasta sekä pyrkiä kaiken elollisen suopeaan kohteluun ja koko maailmamme luonnon ja ympäristön suojeluun. Seura haluaa
rohkaista sen jokaista yksityistä jäsentä toteuttamaan niitä eettisiä käskyjä, jotka kaikki uskonnot sisältävät, ja jotka tunnemme erityisen selvästi
muotoiltuna Jeesuksen Kristuksen Rakkaudenopissa.

Vakuutan täten tuntevani ja hyväksyväni seuran tarkoituksen.
Paikka ja aika

__________________________

Käsitelty yhdistyksen johtokunnassa
ja hyväksytty jäseneksi __. __. 20__
_____________________________

Allekirjoitus

_______________________________

(yhdistys täyttää)

Haluaisin osallistua:
esitelmätilaisuuksiin

meediotilaisuuksiin

kotimaisiin seminaareihin

parannustilaisuuksiin

yksityisistuntoihin

ulkomaisiin seminaareihin

kehitys- ja opintopiireihin

parannuspiireihin

retkiin

mihin muuhun _____________________________________________________________________________

Minulla on omakohtaisia kokemuksia seuraavista ilmiöistä:
telepatia

selvänäköisyys

automaattikirjoitus

ennalta tietäminen

selvätietoisuus

psykometria

selväunet

inspiraatio

transsi

ruumiista poistuminen

astraalimatkat

luonnonhenkien näkeminen

selvätuntoisuus

henkiparannus

psykokinesia

selväkuuloisuus

auran näkeminen

mitä muuta

_____________________________________________________________________________________________

Olen toiminut:
meditaatiopiirissä

parannuspiirissä

selvänäkijänä

kehityspiirissä

henkiparantajana

meediona

missä muussa ______________________________________________________________________________

Voin toimia tulkkina:

päivisin

iltaisin

viikonloppuisin

englanti

pienryhmissä

yleisötilaisuuksissa

ruotsi

pienryhmissä

yleisötilaisuuksissa

missä muussa kielessä _______________________________________________________________________

Voin suomentaa spiritualistista kirjallisuutta:

englanti

muu kieli __________________

Voin osallistua vapaaehtoistyöhön ja auttaa:
kuljetuksissa

postituksessa

juhlien/ tilaisuuksien järjestelyissä

___________________________

lipunmyynnissä

voin majoittaa vieraita

Voin esittää ohjelmaa:
soitan

laulan

lausun

pidän puheita ja esitelmiä

______________________________________

Haluaisin olla mukana erityisesti: ______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

