
Jäsenhakemus Ruusuristin Veljeskunta AMORC Noviisiaste 
Sinut kutsutaan liittymään itsesi ja luonnon universaalien lakien opiskeluun. Jäsenenä saat neljä 
opintokirjettä joka kuukausi, jäsenlehden ja muita jäsenetuja. Pyydämme sinua täyttämään 
hakemuskaavakkeen huolellisesti ja vastaamaan siinä oleviin kysymyksiin. Käsittelemme hakemuksesi 
asianmukaisesti heti sen saavuttua. Kun hakemuksesi on hyväksytty, lähetämme ensimmäisen 
opintoaineiston.  Ruusuristin Veljeskunta AMORC – SUOMI. 

Ole hyvä ja täytä tekstaten! 
Nimi (etunimet/sukunimi): ____________________________________________________ 
Osoite __________________________________________________________________ 
Postinumero _______________ Postitoimipaikka_________________________________ 
Merkitse osoitteesi myös maksutositteeseen.  
Puhelin (_____)________________  Sähköpostiosoite __________________________ 
Syntymäaika / vuosi______ kuukausi______ päivä______ (alaikäraja 18 vuotta) 
Syntymäpaikka ____________________  
Äidinkieli_________________________  
Koulutus _____________________________________________________________ 
Ammatti, toimi________________________________________________________ 
Aikaisemmat opinnot filosofiassa, mystiikassa, metafysiikassa (mitä ja kuinka kauan?) 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
Jäsenyys muussa veljeskunnassa tai filosofisessa järjestössä  kyllä     ei   Jos kyllä, missä ja 
kuinka kauan?________________________ 

Oletko aikaisemmin ollut jäsenenä AMORCissa? ________ Jäsennumero ________________ 
Haluatko olla hyvä kansalainen ja kunnioittaa maasi lakeja?____________________________ 
Onko mielesi avoin jumalallisen ulottuvuuden olemassaololle ja uudelle tiedolle itsestäsi ja 
universumista?  

________________________________________________________________________ 

 Mitä toivot jäsenyydeltäsi AMORCissa? 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
  

Vahvistan allekirjoituksellani jäsenhakemukseni aloittaakseni AMORCin noviisiasteessa ja saadakseni siinä 
opastusta. Olen tietoinen, että kaikki vastaanottamani opintomateriaali on AMORCin omaisuutta ja minulla 
ainoastaan lainassa. Olen tietoinen myös siitä, että jäsenyyteni päättyessä kaikki opintomateriaali on 
palautettava AMORCiin hyvin pakattuna ja ilman veljeskunnalle koituvia kustannuksia.  

Jos hakemukseni hyväksytään, sitoudun noviisien perinteiseen lupaukseen:  

Huolehdin opintomateriaalista niin, etteivät muut voi sitä lukea ja otan osaa parhaan kykyni mukaan 
opetukseen, jonka tarkoituksena on tuoda suurempi tieto ja ymmärrys elämääni. 

 

__________________  _______________________________________ 

Päiväys                                                Allekirjoitus 



 

Maksut Jäsenmaksu on suoritettava etukäteen niin kauan, kuin haluat olla jäsen. Jäsenmaksu voidaan 
maksaa neljännesvuosittain tai vuosittain. Vuosimaksu on toivottava. Rekisteröinti- ja jäsenmaksun on 
oltava tilillämme, jotta hakemus voidaan käsitellä. Maksettu summa palautetaan, ellei hakemusta 
hyväksytä. 

 

Maksut ovat Jäsenmaksu / neljännesvuosi 52 euroa, ½ vuotta 97 euroa, vuosi 188 euroa. Kirjautumismaksu 
6 euroa. Jos olet päätoiminen opiskelija, tiedustele opiskelija-alennustamme! Toiselle perheenjäsenelle 
opiskelijamaksu, jos molemmilla on normaali jäsenmaksu. 

 

Lähetän 6 euroa AMORCin Oma Säästöpankki-tilille, IBAN FI12 4108 0010 3224 21 

 

Vastaa jos haluat  
Sain tietoa AMORCista  
 AMORCin jäsenen kautta   Nimi___________________________  
 Ystävältä  
 Perheenjäseneltä  
 Ilmoituksesta, mistä? ____________________________________  
 AMORCin julkaisusta  
 Internetistä  
 Muulla tavalla   ________________________________________  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

Ruusuristin Veljeskunta AMORC 
PL 8 

33341 TAMPERE 

 

AMORCin merkinnöille  
Vastaanotettu______________  Hyväksytty __________Jäsenmaksu____  
Jäsenyys alkaa_____________  Jäsennumero__________ 
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