Eesti satanistliku koguduse “Musta Veenuse Ordu” liikmeks
astumise ankeet.
Küsimustele palume vastata ausalt! Teie andmed jäävad konfidentsiaalseks ja on kättesaadavad ainult koguduse juhatusele

Ees- ja perekonnanimi……………………………………………………….
Sünniaeg…………………………………………………………………….
Sugu…………………………………………………………………………
Postiaadress…………………………………………………………………

Foto

Telefon………………………………………………………………………
E-mail……………………………………………………………………….
Perekonnaseis………………………………………………………………
Rahvus………………………………………………………………………
Kodakondsus………………………………………………………………..
Abikaasa nimi ja sünniaeg…………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………...
Lapsed (vanus)…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Varasemad religioossed suundumused ja usutunnistused……………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
Haridus ja kraadid……………………………………………………………………………………………..
Praegune töökoht………………………………………………………………………………………………
Erilised võimed, huvid, hobid, kollektsioonid…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
Kas oled kriminaalkorras karistatud ja kui siis millise paragrahvi alusel………………………………………
Kas oled huvitatud erihuvigruppides (ntx. rituaalmaagia) osalemisest………………………………………...
Kas oled huvitatud kontaktisikuks olemisest oma piirkonnas………………………………………………….
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NB! Eelistatud on mitmelauselised vastused paarisõnaliste asemel!!!
Millised on sinu muljed Saatanlikust Piiblist?

Kuidas suhtud A.S.LaVey’sse kui inimesse ja kui Saatana Kiriku asutajasse?

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

Kui juhtuks ime ja saaksid kolm soovi, siis millised need oleks?

Kuidas suhtud loomadesse ja inimesse kui ühte loomade seast?

Milline on sinu oma elueesmärk?
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Kas sul on suuri rahalisi kohustusi (ntx. koolivõlg, eluasemelaen)? millised?

Milline on sinu sissetulek (kindel, puudub)?

Kas leiad et mõni satanistlikest käskudest on kaheldava väärtusega ja kui siis milline ja miks?

Kuidas suhtud vananemisse ehk kui vanaks sooviksid elada? põhjenda oma vastust.

Millised on sinu muusikalised eelistused (too näiteid)?

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

Nimeta paar raamatut/autorit, mis/kes on sulle tugevat muljet avaldanud? Miks?
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On sul kavatsus tulevikus teistesse riikidesse elama/tööle asuda (mis riiki)?

Kirjelda oma poliitilist filosoofiat (mõttelaadi, hoiakut).

Milline on sinu definitsioon maagia mõistele? mis maagiavaldkonnaga oled tegelenud?

Kas tunned end mingil moel ahistatuna/tagakiusatuna? kuidas konkreetselt?

Kas oled iseseisev või oled produktiivsem grupi liikmena?

Kas lood kergelt sõprussidemeid?

Kas sul on oma arust eeldusi liidrirolliks?
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Kas pead end heaks inimesetundjaks/-mõjutajaks?

Milliste organisatsioonide/klubide liige oled?

Sinu suhe narkootikumidesse?

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

Milliseid meelelahutusviise eelistad?

Kuidas suhtud meedia loodud "satanismi" ja "satanistidesse"?

Kas oled läbinud sõjaväeteenistuse? kus? sinu suhtumine?

5

Kui kaua kaalusid mõtet MVOga liitumisest?

Oled sa oma senise elu jooksul midagi tähelepanuväärset saavutanud (sinu või teiste arvates)?

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

Kas saad lubada endale reisimist väljaspool eestit? millisel määral?

Defineeri sõna "Saatan".

Mina .....................................................................................(ees- ja perekonnanimi) vastutan esitatud
andmete õigsuse eest ja avaldan käesoleva ankeedi täitmisel soovi astuda Musta Veenuse Ordu liikmeks.
Allkiri: .............................................................

Kuupäev: ...................................................

TÄIDAB JUHATUSE ESIMEES
Avalduse vastuvõtmise kuupäev..........................................................................
Allkiri..................................................................................
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