Důležité upozornění:
Osoby mladší 18 let přiloží k této žádosti písemný souhlas s podpisem
rodičů.

Co znamená „duchovní partnerství“?
Jedná se o společné členství v A.M.O.R.C. a společné studium s partnerem nebo blízkým příbuzným, které umožňuje společně hovořit o duchovních problémech a vzájemně se doma tolerovat při studijních
večerech nebo při provádění experimentů a cvičení. Podmínkou je, aby
oba členové byli v častém kontaktu či sdíleli společnou domácnost, neboť
jim jsou zasílány jedny studijní materiály. Rovněž čtvrtletní členský příspěvek se hradí vždy za oba. Není však nutné, aby vstoupili do
A.M.O.R.C. společně, „duchovní partnerství“ je možné i u velmi pokročilých členů, k nimž se může jejich druh či rodinný příslušník kdykoliv
připojit a studovat pod jejich dohledem. Může rovněž postupovat rychleji, ovšem za předpokladu dostatečného zvládnutí studia, a svého pokročilejšího partnera po určité době dohnat, aby oba studovali tytéž
monografie a mohli si vzájemně pomáhat či vyměňovat čerstvé zkušenosti.
Pravidelný studijní večer však tráví každý zvlášť nebo v jiné době. Rovněž
studijní hlášení a odpovědi na kladené otázky zpracovává každý samostatně. Rozhodne-li se jeden z partnerů své členství ukončit, může tak učinit
písemně kdykoliv, čímž ztrácí přístup ke studijním materiálům, zatímco
zbývající partner pokračuje ve studiu jako řadový člen a platí normální
čtvrtletní příspěvek jako samostatný člen. V případě ukončení členství
obou partnerů musí být monografie vráceny.
Máte-li o tuto formu studia zájem, vyplňte každý samostatně tuto přihlášku. Hlásíte-li se do duchovního partnerství dodatečně, uveďte členské číslo Vašeho partnera. Vaše členské číslo, které je třeba uvádět vždy
při písemném či platebním styku s námi, bude totožné s číslem Vašeho
partnera a doplněné o písmeno „C“. Nemáte-li nyní o studium s partnerem zájem, tuto část přihlášky odstřihněte a uschovejte na pozdější
dobu.
Hlásí-li se oba partneři současně, zápisné 100,– Kč hradí pouze kmenový člen.
Přejeme Vám co nejhlubší vzájemné souznění.
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Žádost o přijetí
Vážený Velmistře,
tímto přijímám Vaše pozvání, abych se připojil ke členům Řádu Růže
a Kříže a k jejich bádání, studiím a pokusům tak, jak je vylíčeno v publikaci „Žíti je umění“. Uznáte-li mne za hodna přijetí, abych mohl dostávat monografie s učením A.M.O.R.C., budu dodržovat tento tradiční
závazek:
„Budu zacházet se vším vypůjčeným učebním materiálem, monografiemi
a jinými informacemi jako s materiálem důvěrným. Budu je pečlivě studovat,
přezkoumávat, a poznatky, které získám na každém stupni, použiji pro rozvinutí svých vnitřních a vnějších schopností. V případě, že bych jednou Řád
opustil, zavazuji se vrátit bez prodlení veškerý vypůjčený učební materiál.
V souladu s tradičními zvyklostmi Řádu se zavazuji uhradit po obdržení
poštovní poukázky zápisné pro své členství v Řádu Růže a Kříže 100,– Kč.
Členské příspěvky budu zasílat vždy po mém přijetí do Řádu předem, a to
bez zvláštního vyzvání a spontánně. Předplatné pro jakýkoliv počet měsíců je
možné. S placením příspěvků budu pokračovat, pokud budu členem Řádu.
Budu-li přijat do Řádu, budu dostávat pravidelně měsíční učební pokyny ve
formě monografií (s výjimkou srpna).“
Na všechny zprávy má bez dalšího příspěvku nárok každý člen Řádu
právě tak, jako na ostatní výhody případ od případu, které budou studujícím poskytovány nebo nabízeny.

Přihláška kmenového studujícího A.M.O.R.C.
Titul: .................. Příjmení: ...................................................................

Přihláška studujícího v duchovním partnerství A.M.O.R.C.
Členské číslo a jméno kmenového studujícího: ........................................
................................................................................................................

Jméno: ....................................................................................................
Ulice, čís. pošt. schránky: ........................................................................
PSČ: ................... Bydliště: ....................................................................
Byl/a jste již někdy členem A.M.O.R.C.?

❏ ano

❏ ne

Pokud ano, uveďte své bývalé členské číslo: ..................

Titul: .................. Příjmení: ...................................................................
Jméno: ....................................................................................................
Ulice, čís. pošt. schránky: ........................................................................
PSČ: ................... Bydliště: ....................................................................
Byl/a jste již někdy členem A.M.O.R.C.?

❏ ano

❏ ne

Pokud ano, uveďte své bývalé členské číslo: ..................

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

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

místo a datum

podpis

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

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

místo a datum

podpis

Pouze pro naši statistickou evidenci, nemusíte vyplňovat:
Pouze pro naši statistickou evidenci, nemusíte vyplňovat:

O A.M.O.R.C. jsem se dozvěděl:
❏ od člena

❏ z letáku

❏ z Internetu

O A.M.O.R.C. jsem se dozvěděl:
❏ od člena

❏ z letáku

❏ z Internetu

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

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

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

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

❏ z jiného zdroje: ...................................................................................

❏ z jiného zdroje: ...................................................................................

Jen pro záznamy výboru A.M.O.R.C.:

Jen pro záznamy výboru A.M.O.R.C.:

přezkoušeno: ............................ začátek členství: ...................................

přezkoušeno: ............................ začátek členství: ...................................

