
H A K E M U S  

 
 

MEDIAALINEN   PERUSKURSSI   TAMPEREELLA 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 kurssin tiedot: Kyllä _____ Ei _____ 

Muulla tavoin hankitut tiedot: _____ Miten? 
___________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 

Mitä odotat 
kurssilta?____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 



 
 

Kurssin kustannukset: 
Osallistumismaksu päivältä on  80  €  ja siihen sisältyy kurssimateriaali,  kahvi/tee ja 
aamupala sekä iltapäiväkahvi. 
Varaa lounaaksi omat eväät mukaan. Lämmitysmahdollisuus on.  
 

Hakemus mediaaliselle peruskurssille on toimitettava  31.12.2017  mennessä 
osoitteella: Pirkanmaan Henkinen Kehitys ry  Sumeliuksenkatu 18 A, 3100 
TAMPERE tai sen voi myös tuoda HELMISALILLE. 
 

Tälle kurssille valitaan enintään 14  henkilöä, joille tieto valinnasta ilmoitetaan 
kirjallisesti. Valinnan suorittavat kurssista vastaavat ohjaajat. Kurssi toteutuu, jos 
osallistujia on vähintään kymmenen. Kurssista annetaan osallistumistodistus. 
 

Kurssi alkaa 13.1.2018 Tampereella  Pirkanmaan Henkinen Kehitys ry:n 
toimipaikassa HELMISALILLA  Sumeliuksenkatu 18 A  2. kerros klo 10. (Ulko-
oven ollessa kiinni käytä ovisummeria n:o 5). 
Muut ajankohdat ovat:14.1., 3.2., 3.3., 7.4. ja 6.5. sekä syyskaudella  4.8., 1.9., 29.9. 
ja 30.9.2018  Kurssipäivien kesto on klo 10 – 18.  
 

Kurssin ohjaajina toimivat Sirpa Vaattovaara ja Tapani Hakala sekä ohjaaja-
harjoittelijana Kirsti Takala. Vierailevana ohjaajana on Irene Nadén.  
 
 
 
 

Olen valmis sitoutumaan ja osallistumaan yllämainittuina aikoina pidettävään 
kurssiin. 
 
 
 

_______________________________________ 

Paikka ja aika 
 
 

_______________________________________ 

Allekirjoitus 
 


