
Nimi Syntymäaika ja ammatti, arvo

Osoite Puhelin

Postitoimipaikka Sähköpostiosoite

Haluan jäseneksi 25€ / vuosi. Jäsenmaksu määritellään vuosittain. Kyllä
Haluan ainaisjäseneksi, maksu on 10 x jäsenmaksu,  250 € Kyllä
Minulle saa lähettää sähköpostia Kyllä Ei
Yhdistys saa säilyttää jäsentietoni lehden postitusta ja kurssi-ilmoittelua varten         Kyllä Ei
Tietoja ei luovuteta ulkopuoliseen käyttöön.

Olen tutustunut spiritualismiin yleisötilaisuuksissa avoimissa illoissa muualla    
Miksi haluan jäseneksi ja miten odotan sen palvelevan pyrkimyksiäni?

Voin osallistua vapaaehtoistyöhön ja auttaa:
kuljetuksissa postituksessa lipunmyynnissä
juhlien/ tilaisuuksien järjestelyissä voin majoittaa vieraita 

muuta : 

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 suo-
peaan 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 tuntevani ja hyväksyväni seuran tarkoituksen. 

Paikka ja aika:

Allekirjoitus:

Yhdistys täyttää:

Käsittely pvm.   Hyväksytty pvm.

Allekirjoitus:
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