
HAKEMUS 
MEDIAALINEN PERUSKURSSI 2017 LAHTI 
 
Nimi: __________________________________________________________Syntymävuosi:______________ 
Osoite: ___________________________________________________________________________________ 
Puhelinnumero: ____________________________________________________________________________ 
Sähköpostiosoite:___________________________________________________________________________ 
Yhdistys, jonka jäsen olet: ____________________________________________________________________ 
Yhdistykseen liittymisvuosi: __________________________________________________________________ 
Miten toimit yhdistyksessäsi? _________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 
Mitä kursseja olet suorittanut: 
Henkisen tietouden peruskurssi: Missä?__________________________________ Milloin? _______________ 
Henkisen tietouden syventävä kurssi: Missä?______________________________ Milloin?_______________ 
Henkisen tietouden kurssi: Missä?_______________________________________Milloin?________________ 

 
Muulla tavoin hankitut tiedot: Miten?_________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
Healingkoulutus:                      Kyllä   Ei   
Kehityspiirinohjaajakoulutus:  Kyllä     Ei   
Workshopohjaajakoulutus:      Kyllä     Ei   
Joku muu. Mikä? _________________________________________________________________ 
 

Missä asioissa katsot tarvitsevasi koulutusta ja tukea?                          
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
Mitkä ovat tavoitteesi?  
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
Mietiskeletkö säännöllisesti?              Kyllä      En    
Oletko lähettänyt kaukoparannusta?   Kyllä      En   
Jos olet, niin kuinka kauan?  
Oletko välittänyt kontaktiparannusta? Kyllä      En    
Jos olet, niin kuinka kauan? 
Oletko ollut kehityspiirissä?                Kyllä      En    
Jos olet, niin kuinka kauan?  
Oletko nyt kehityspiirissä?                  Kyllä       En   
Jos olet, niin miten piirisi toimii?________________________________________________________ 
Jos et ole, niin miksi et?_______________________________________________________________  
 
Oletko toiminut piirinjohtajana?          Kyllä      En   
Jos olet, niin millaisen piirin ja kuinka kauan? 
___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 



 
 
Kuuletko / näetkö / tunnetko henkimaailman läsnäolon? Kyllä    En   
Jos vastasit kyllä, niin millaisissa tilanteissa ja miten?  
__________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
Oletko toiminut selvänäkijänä? Kyllä     En    
Jos olet, niin kuinka kauan?  
Miten työskentelet?__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________ 
Oletko välittänyt viestejä henkimaailmasta? Kyllä     En   
Jos olet, niin kuinka kauan?____________________________________________________________  
Miten työskentelet?__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________ 
 
Esiinnytkö julkisesti meediona?           Kyllä      En   
Jos esiinnyt, niin miten kauan olet esiintynyt?_____________________________________________  
Oletko pitänyt yleisödemonstraatioita? Kyllä      En   
Annatko yksityisistuntoja?                    Kyllä      En   
Miten kauan olet antanut yksityisistuntoja?      vuotta        kuukautta 
Oletko antanut yksityisistuntoja tutuille          tuntemattomille    
Oletko toiminut julkisesti healerina?      Kyllä     En     
Oletko pitänyt workshoppeja?                Kyllä     En   
Jos olet, niin millaisia?_______________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
Miksi koet tämän koulutuksen tärkeäksi kehityksesi tässä vaiheessa? 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
Koetko olevasi fyysisesti ja psyykkisesti terve: Kyllä     En     
 
Edellä olevien vastauksien lisäksi haluan mainita vielä 
seuraavaa:__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
(Jatka tarvittaessa takasivulle) 
 

 
Paikka ja aika   Allekirjoitus 
 
 
Ohjaajat 
Riitta Tissari riitta.tissari@gmail.com  044 5758 005 
Unna Nuutinen unna.nuutinen@gmail.com 050 4349036 
Hakemukset lähetetään 5.5.2017 mennessä joko sähköpostilla tai kirjepostilla:  
Unna Nuutinen Eeronkatu 5 as 8, 15900 Lahti. Kuoreen merkintä ”hakemus”  


