Dôležité upozornenie:
Osoby mladšie ako 18 rokov priložia k tejto žiadosti písomný súhlas s podpisom rodičov.

Čo znamená „duchovné partnerstvo“?
Jedná sa o spoločné členstvo v A.M.O.R.C. a spoločné štúdium s partnerom alebo blízkym príbuzným, ktoré umožňuje spoločne hovoriť o duchovných problémoch a vzájomne sa doma tolerovať pri študijných večeroch,
alebo vykonávaní experimentov a cvičení. Podmienkou je, aby obaja členovia boli v častom kontakte, alebo zdieľali spoločnú domácnosť, lebo sú im
zasielané len jedny študijné materiály. Taktiež štvrťročný členský príspevok
sa hradí vždy za obidvoch. Nie je však nutné, aby vstúpili do A.M.O.R.C.
spoločne, „duchovné partnerstvo“ je možné i u veľmi pokročilých členov,
ku ktorým sa môže kedykoľvek ich druh, alebo rodinný príslušník pripojiť a
študovať pod ich dohľadom. Môže taktiež postupovať rýchlejšie, avšak za
predpokladu dostatočného zvládnutia štúdia, aby mohol svojho pokročilejšieho partnera po určitej dobe dobehnúť, aby mohli obidvaja študovať spoločné monografie a mohli si vzájomne pomáhať a vymieňať čerstvé
skúsenosti. Pravidelný študijný večer však trávi každý zvlášť, alebo v inej
dobe. Taktiež študijné hlásenia a odpovede na kladené otázky spracováva
každý samostatne. Ak sa jeden z partnerov rozhodne svoje členstvo v Ráde
ukončiť, môže tak učiniť písomne kedykoľvek, avšak potom stráca prístup
k študijným materiálom, zatiaľ čo zostávajúci partner pokračuje v štúdiu
ako radový člen a platí normálne štvrťročný členský príspevok ako samostatný člen. V prípade ukončenia členstva obidvoch partnerov musia byť
monografie vrátené.
V prípade, že máte o túto formu štúdia záujem, vyplňte prosím každý
samostatne túto prihlášku. Ak sa hlásite do duchovného partnerstva dodatočne, uveďte členské číslo svojho partnera. Vaše členské číslo, ktoré je
potrebné uvádzať vždy pri písomnom či platobnom styku s nami, bude
totožné s číslom Vášho duchovného partnera a doplnené o písmeno „C“.
V prípade, že nemáte o štúdium s partnerom záujem, túto časť prihlášky odstrihnite a prípadne uschovajte na neskoršiu dobu.
Ak sa hlásia obaja partneri súčasne, zápisné 4 € hradí iba kmeňový člen.
Prajeme Vám čo najhlbšie súznenie.

Starý Mystický Rád Ruže a Kríža
A.M.O.R.C.
Veľká lóža jurisdikcie českého a slovenského jazyka
K Dubči 260/4, 190 16 Praha 9-Koloděje, Česká republika
tel.: +420 281 970 090
e-mail: info@amorc.cz
http://www.amorc.cz

Žiadosť o prijatie
Vážený Veľmajster,
týmto prijímam Vaše pozvanie, aby som sa pripojil k členom Rádu Ruže a
Kríža, k ich bádaniu, štúdiu a experimentom tak, ako je to uvedené na týchto internetových stránkach, prípadne v úvodnej publikácii Rádu Ruže a
Kríža. V prípade, že budem uznaný za hodného pre prijatie, aby som mohol
dostávať monografie so študijným materiálom A.M.O.R.C., budem dodržiavať tento tradičný záväzok:
„Budem zaobchádzať so všetkým zapožičaným učebným materiálom,
monografiami a inými informáciami ako s materiálom dôverným.
Budem ho dôkladne študovať, skúmať a poznatky, ktoré získam v každom stupni, použijem na rozvoj svojich vnútorných i vonkajších schopností. V prípade, že by som niekedy Rád opustil, zaväzujem sa, že bez
meškania vrátim všetok vypožičaný študijný materiál.
V súlade s tradičnými zvyklosťami Rádu sa zaväzujem uhradiť po
obdržaní poštovej poukážky zápisné pre svoje členstvo v Ráde Ruže a
Kríža vo výške 4 €. Členské príspevky budem zasielať po svojom prijatí
vždy dopredu a to bez zvláštneho vyzvania a spontánne. Predplatné je
možné na akýkoľvek počet mesiacov. S platením členských príspevkov
budem pokračovať dovtedy, kým budem členom Rádu. V prípade, že
budem prijatý do Rádu, budem dostávať pravidelne mesačne učebné
pokyny vo forme monografií (s výnimkou augusta).“
Na všetky správy má bez ďalšieho príspevku nárok každý člen Rádu rovnako ako na ostatné výhody, ktoré budú študujúcim poskytované, alebo
ponúkané.

Prihláška kmeňového študujúceho A.M.O.R.C.
Titul: ...................... Priezvisko: ...............................................................................

Prihláška študujúceho v duchovnom partnerstve A.M.O.R.C.
Členské číslo a meno kmeňového študujúceho: ..................................................
.........................................................................................................................................

Meno: ...........................................................................................................................
Ulica, číslo poštovej schránky: ................................................................................
PSČ: ....................... Bydlisko: ..................................................................................
Boli ste už niekedy členom A.M.O.R.C.?

 áno

 nie

V prípade že áno, uveďte svoje bývalé členské číslo: ..................

Titul: ...................... Priezvisko: ...............................................................................
Meno: ...........................................................................................................................
Ulica, číslo poštovej schránky: ................................................................................
PSČ: ....................... Bydlisko: ..................................................................................
Boli ste už niekedy členom A.M.O.R.C.?  áno

 nie

V prípade že áno, uveďte svoje bývalé členské číslo: ..................

............................................................

.........................................................

miesto a dátum

podpis

............................................................

.........................................................

miesto a dátum

podpis

Určené iba pre našu štatistickú evidenciu, nemusíte vyplňovať:
Určené iba pre našu štatistickú evidenciu, nemusíte vyplňovať:

O A.M.O.R.C. ste sa dozvedeli:
 od člena

 z letáku

O A.M.O.R.C. ste sa dozvedeli:
 z internetu

 od člena

 z letáku

 z internetu

 z článku: ................................................................................................................

 z článku: ................................................................................................................

 z inzerátu v: ..........................................................................................................

 z inzerátu v: ..........................................................................................................

 z iného zdroja: ......................................................................................................

 z iného zdroja: ......................................................................................................

Len pre záznamy výboru A.M.O.R.C.:

Len pre záznamy výboru A.M.O.R.C.:

preskúšané: ..................................... začiatok členstva: .........................................

preskúšané: ..................................... začiatok členstva: .........................................

