
H A K E M U S  
 
 
MEDIAALINEN PERUSKURSSI   TURKU  2018 
 
 
 
Nimi:_______________________________________________________________________ 
 
Osoite:______________________________________________________________________ 
 
Puhelinnumero:____________________Sähköpostiosoite:_____________________________ 
 
Yhdistys, jonka jäsen 
olet:__________________________________________________________ 
 
Yhdistykseen  
liittymisvuosi:_________________________________________________________ 
 
Miten toimit 
yhdistyksessäsi?________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________ 
 
 
Millaisia kokemuksia sinulla on henkisistä 
asioista?______________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________________________ 
 
Mitä kykyjä / mahdollisuuksia ajattelet itselläsi 
olevan?___________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________ 
 
Mitkä ovat tavoitteesi? 
_____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________ 
 
Mietiskeletkö päivittäin___ viikoittain___ harvemmin___ 
 
Oletko lähettänyt kaukoparannusta? Kyllä _____ En _____ 
 
Oletko välittänyt kontaktiparannusta? Kyllä _____ En _____ 
 
Oletko nyt kehityspiirissä? Kyllä ____ En ____ 
 
 
 



Oletko ollut kehityspiirissä? Kyllä _____ En _____ 
Jos olet, niin kuinka kauan? _____________ 
 
Oletko toiminut piirinjohtajana? Kyllä _____ En _____ 
 
Kuuletko ___ näetkö ___ tunnetko___ henkimaailman läsnäolon? Kyllä _____ En _____ 
Jos vastasit kyllä, niin  miten? 
_______________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________ 
 
Oletko kokeillut seuraavia: (rastita vain ne, joita olet kokeillut) 
* automaattikirjoitus  kyllä____  
* inspiraatiokirjoittaminen  kyllä____ 
* psykometria  kyllä____  
* hiekasta lukeminen  kyllä____  
* vedestä lukeminen  kyllä____  
* kukista lukeminen  kyllä____  
* paperista lukeminen  kyllä____ 
* aurasta lukeminen  kyllä____  
* kristallipallo  kyllä____  
* värinauhat   kyllä____  
* kortit   kyllä____  
* inspiraatiopuhe  kyllä____  
* psyykkinen piirtäminen  kyllä____  
* psyykkinen valokuvaus  kyllä____  
* transfiguraatio  kyllä____  
* transsi   kyllä____  
* fysikaalinen mediumismi kyllä____  
*inspiraatiosoittaminen  kyllä____ 
 
Oletko toiminut selvänäkijänä? Kyllä _____ En _____ 
Jos olet, niin kuinka 
kauan?_________________________________________________________ 
 
Oletko välittänyt viestejä henkimaailmasta? Kyllä _____ En _____ 
Jos olet, niin kuinka kauan? 
________________________________________________________ 
 
Millaiset teoreettiset perustiedot sinulla on? 
Henkisen tietouden peruskurssin tiedot: Kyllä _____ Ei _____ 
Henkisen tietouden syventävän kurssin tiedot: Kyllä _____ Ei _____ 
Muulla tavoin hankitut tiedot: _____ Miten? 
___________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________ 
 
Mitä odotat 
kurssilta?______________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________ 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Kurssin kustannukset: 
Osallistumismaksu on 90 € päivältä, ja siihen sisältyy ohjaus (kaksi ohjaajaa läsnä jokaisella 
kerralla), kurssimateriaali sekä lounas, kahvit/teet päivän aikana.  
 
Hakemus mediaaliselle peruskurssille on toimitettava  15.1.2018  mennessä osoitteella:  
Marja-Liisa Vainio, Kaurinkoskentie 116, 21360 Lieto as.  
Merkitse kuoreen ”Hakemus MPK 2018”, (hakemuksen voi myös tuoda tilaisuuksiin). 
 
Tälle kurssille valitaan  enintään 14 henkilöä, joille tieto valinnasta ilmoitetaan kirjallisesti. 
Valinnan suorittavat kurssista vastaavat ohjaajat. Kurssi toteutuu, mikäli hakuehdot täyttäviä 
hakijoita tulee riittävästi (12-14 henkilöä). 
 
Kurssi alkaa lauantaina 10.2. klo 10-18, jatkuen sunnuntaina 11.2. klo 10-18.  
Paikkana konepäällystöyhdistyksen tila, Puutarhakatu 7 A.  
Muut kurssipäivät keväällä 10.3., 14.4. ja 12.5.  
Kurssipäiviä on kymmenen ja kurssin pituus 80 tuntia.  
Syksyn kurssipäivät  25.8., 22.9., 20.10. ja 17.-18.11. 
 
 
Kurssin ohjaajina toimivat Kirsti Hyväri ja Sirpa Vaattovaara sekä ohjaajaharjoittelijana   
Maija-Liisa Airaksinen. 
 
 
 
 
Olen valmis sitoutumaan ja osallistumaan yllämainittuina aikoina pidettävään kurssiin. 
Poissaolot eivät ole suotavia. Maksu poissaolokerralta on 40 €. 
 
 
 
 
_______________________________________ 
Paikka ja aika 
 
 
_______________________________________ 
Allekirjoitus 
 

 


