
Eesti Satanistlik Kogudus „Musta Veenuse Ordu“
Liikmestaatuse taotlemise ankeet.

Küsimustele palume vastata ausalt! Teie andmed jäävad konfidentsiaalseks ning on kättesaadavad üksnes koguduse juhatusele.

Ees- ja perekonnanimi....................................................

Pseudonüüm.................................................................

Sünniaeg......................................................................

Sugu............................................................................

Postiaadress..................................................................

Telefon.........................................................................

E-mail..........................................................................

Perekonnaseis..........................................................................................

Rahvus....................................................................................................

Kodakondsus............................................................................................

Juhiload/auto?           JAH            EI          ..................................................

Millise satanistliku suuna esindajaks end pead..............................................

Varasemad religioossed suundumused ja usutunnistused...............................

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

Haridus/kraadid........................................................................................

Praegune töökoht või amet........................................................................

Kas oled kriminaalkorras karistatud ja kui, siis millise paragrahvi alusel............

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

Kas oled huvitatud erihuvigruppides (ntx. rituaalmaagia) osalemisest..............

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

Kas oled huvitatud kontaktisikuks olemisest oma piirkonnas...........................

Kas tunned kedagi MVO liikmetest isiklikult..................................................

Kas oled tutvunud MVO´d puudutavate internetis avalikult saada olevate 
materialidega (k.a. põhikiri ja ametlikud seisukohad).....................................

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

Foto



Teine Osa (kohustuslik)
Eelistatud on pikemad vastused paarisõnaliste asemel!

Miks valisid just satanismi?

Kas satanism on sinu jaoks pigem religioon või filosoofia? Miks?

Millised on sinu varasemad kokkupuuted satanismiga?

Kui suurt rolli mängib satanism praegusel ajahetkel sinu elus?

Kuidas suhtud Saatana Kirikusse (Church of Satan)?

Kas leiad, et mõni satanistlikest käskudest on raskesti täidetav või kaheldava 
väärtusega ja kui, siis milline ja miks?

Kuidas suhtud teistesse religioonidesse, on sul olnud nendega sügavamaid 
kokkupuuteid? 



Milline on sinu definitsioon maagia mõistele ning su isiklik kogemus sellega (kui 
on)?

Kas sul on olnud paranormaalseid või maagilisi või süvareligioosseid kogemusi, 
kirjelda?

Milliste teiste organisatsioonid/klubide/ühenduste liige oled?

On sul eriti negatiivseid seisukohti seoses teatud inimeste, liikumiste, 
organisatsioonide jne. suhtes? Ja kui, siis milliste ja miks?

On sul olnud tõsisemaid probleeme seoses alkoholi või narkootikumidega? Kui, 
siis milliseid?

Kui kaua kaalusid mõtet MVOga liitumisest?

Defineeri sõna "Saatan"?



Kolmas Osa (soovituslik)
Eelistatud on pikemad vastused paarisõnaliste asemel!

Millised on sinu muljed Saatanlikust Piiblist?

Kirjelda oma poliitilist filosoofiat (mõttelaadi, hoiakut).

Mida soovid saavutada MVO liikmeks olekuga ja missugust lisaväärtust oled 
võimeline MVO-le liikmena pakkuma?

Kas tunned end mingil moel piiratuna/ahistatuna/tagakiusatuna millegi või 
kellegi poolt? Kuidas konkreetselt?

Kas oled iseseisev või oled produktiivsem grupi liikmena?

Kas lood kergelt sõprussidemeid, oled sotsiaalselt aktiivne?



Kas sul on oma arust eeldusi liidrirolliks?

Kas pead end heaks inimesetundjaks/-mõjutajaks? Suuremad õnnestumised, 
ämbrisse astumised sellega seoses?

Sinu suhtumine narkootikumidesse, alkoholi, suitsetamisse?

Mida arvad meedia loodud "satanismist" ja "satanistidest"?

Kas oled läbinud sõjaväeteenistuse? Sinu suhtumine armeesse ja 
riigikaitsesse?

Loomad. Ja inimene kui üks osa loomariigist. Sinu seisukoht?

Kas sul on rahalisi kohustusi, mis võiks takistuseks/probleemiks saada 
liikmemaksu maksmisel?



Milline võiks olla inimese eksitentsi eesmärk? Sinu enda personaalne 
„olemasolu põhjus“?

Nimeta paar raamatut, mis on sulle tugevat muljet avaldanud? Miks? 

Sinu eelistused muusika- ja filmimaailmast (šanr/stiil).

Leia endas lapselikkust. Sinu kolm soovi kuldkalakesele?

Ankeedi esimene ja teine osa on kohustuslikud ning sisaldavad peamiselt inimese 
isikuandmeid ning seisukohti seoses satanismi ja religioonidega. Teine osa kujundab 
meie  arusaama  inimese  suhtumisest  satanismi,  religiooni  üldisemalt,  maagiasse. 
Kolmas osa, mis on soovituslik, annab aimu liituja silmaringist ning seisukohtadest  
ümbritseva maailma ja ühiskonna suhtes, tema mõtlemise eripäradest ja sotsiaalsest 
sobivusest MVO senise liikmeskonnaga.

Mina  ...........................................................  (ees-  ja  perekonnanimi), 
vastutan  esitatud  andmete  õigsuse  eest  ning  väljendan  käesoleva  ankeedi 
täitmisega  arusaamist  Eesti  Satanistliku  Koguduse  „Musta  Veenuse  Ordu“ 
põhikirjaga  kinnitatud  eesmärkidest  ning  soovi  astuda  mainitud  koguduse 
liikmeks.

                                                                           Kuupäev:
                                                                           Allkiri:   

Täidab juhatuse liige

Avalduse vastuvõtmise kuupäev:

Juhatuse liikme nimi ja allkiri:


