Elektrooniline ankeet isikule kes soovib saada pranama-mantrat ja initsieeringut
1. Teie nimi ja perekonnanimi:
2. Vaimse õpetaja nimi kelle õpilaseks Te soovite saada:
3. Kui kaua Te olete tuttav Krišna Teadvuse ühinguga:
4. Kas te külastate Krišna Teadvuse Tallinna templit (kui jah, siis kui kaua aega ja kui tihti – mitu korda kuus?):
5. Kas Te võtate osa pühapäeva programmidest ja festivalidest? Kui jah, siis kui kaua aega ja kui tihti (mitu korda
kuus)?
6. Kas Te võtate osa vaimse suhtluse gruppidest (nama-hatta, bhakti-vrikša, vaimse juhendaja programm jne)? Kui
jah, siis kelle juhenduse all, kus kohas, kui kaua aega, kui tihti (mitu korda kuus)?
7. Kui kaua ja kui regulaarselt Te võtate osa igapäevastest templis toimuvatest hommikustest ja õhtustest vaimsetest
programmidest:
8. Kas Te elate templis või kodus:
Juhul kui elate templis, siis kui kaua:
9. Milliseid praktilisi teenimisi Te regulaarselt sooritate:
Kui kaua ja kui regulaarselt Te neid sooritate:
Kelle juhenduse all Te neid sooritate:
10. Juhul kui Te ei soorita praktilist teenimist regulaarselt, siis palun selgitage miks?
11. Millist praktilist teenimist Te soovite sooritada ning miks?

12. Kui kaua aega Te juba kordate Hare Krišna maha-mantrat?
13. Mitu ringi Hare Krišna maha-mantrat Te igapäevaselt kordate?
14. Kui kaua Te kordate igapäevaselt vähemalt 16 ringi maha-mantrat?
15. Kui kaua aega võtab Teil 16 ringi maha-mantra kordamine?
16. Kas Te kummardate Srila Prabhupadat kui oma siksha-guru (järgite tema juhendusi ja kordate tema pranamamantrat)? Kui jah, siis kui kaua:
17. Kas Te loete Srila Prabhupada raamatuid? Kui jah, siis kui kaua ja kui tihti?
18. Palun märkige (linnukesega) millised järgnevatest raamatutest Te olete täielikult läbi lugenud?
Raamatute nimed, mille järel on toodud nende nimi originaalis (inglise keeles) pole veel eesti keelde tõlgitud.
SRADDHAVAN tase
1) Teel Krišna poole
2) Jumala Sõnum (Message of Godhead)

3) Väljapool Sündi ja Surma
4) Tõusmine Krišna Teadvusesse (Elevation to Krishna Consciousness)
5) Jooga Täiuslikkus
6) Elu Sünnib Elust
KRIŠNA SEVAKA tase
1) Täiuslikud Küsimused, Täiuslikud Vastused (Perfect Questions, Perfect Answers)
2) Rajya Vidya (Rajya Vidya)
3) Krišna Teadvus, Kõrgeim Joogasüsteem
4) Lihtne Reis Teistele Planeetidele
5) Hindamatu Kingitus (Matchless Gift)
6) Hare Krišna Väljakutse (Hare Krishna Challenge)
7) Krišna, Naudingu Allikas
KRIŠNA-SADHAKA tase
1) Tagasitulemine (Coming Back)
2) Loodusseadused (Laws of Nature)
3) Tsivilisatsioon ja Transtsendentsus (Civilization and Transcendence)
4) Väljapool Illusiooni ja Kahtlust (Beyond Illusion and Doubt)
5) Krišna Lood (Krishna – the Supreme Personality of Godhead)
6) Šri Prahladi Õpetused (Teachings of Sri Prahlad)
7) Bhagavad-gita Nii Nagu See On
SRILA PRABHUPADA ASHRAYA tase või kõrgem
1) Srila Prabhupada biograafia
2) Eneseteadvustamise Teadus (Science of Self Realization)
3) Jutlustamine on Tuum (Preaching is the Essence)
4) Juhenduse Nektar
5) Šri Išopanisad
6) Veel Üks Võimalus (One More Chance)
7) Kuninganna Kunti Õpetused (Teachings of Queen Kunti)
8) Jumal Kapiladeva Õpetused (Teachings of Lord Kapiladeva)
9) Bhagavad-gita Nii Nagu See On
10) Srimad-Bhagavatam, Esimene Laul (Srimad-Bhagavatam, First Canto)
11) Pühendumuse Nektar
19. Kas Te aktsepteerite Krišnat kui Jumala Kõrgeimat Isiksust? Kui jah, siis miks?

20. Kas Te kasutate toiduks mitte taimetoitu (liha, kala, mune; juustu kus on sees tapetud loomade saadusi)?
21. Kui ei, siis kui kaua aega Te olete juba taimetoitlane?
22. Kas Te kasutate toiduks sibulat, küüslauku, seeni? Kui ei, siis kui kaua?
23. Kas Te kasutate mingit tüüpi uimastavaid aineid (alkohol, tubakas, narkootikumid)?
24. Kui ei, siis kui kaua?
25. Kas Te kasutate teed (musta, rohelist), kohvi, kakaod? Kui ei, siis kui kaua?
26. Kas Te mängite hasartmänge?
27. Kas Te hoidute ebaseaduslikust seksuaalelust (kui Te elate abielus, siis ainult laste saamiseks)?

28. Kui kaua ja kui rangelt Te järgite nelja reguleerivat printsiipi ilma neid rikkumata?
29. Kas Te arvate, et pühendunu peaks kujundama oma elu kooskõlas vaishnava etiketiga?
30. Kui jah, siis miks?
31. Kuidas Te hindate oma käitumist vastavalt vaishnava etiketile (Teie tugevad ja nõrgad küljed)?
32. Kas Teil on kodus altar? Kui jah, siis milline see on ja keda Te seal kummardate?
33. Kas Te sooritate Jumalateenistust oma altaril? Kui jah, siis missugust?
34. Kas Teil on kodus püha Tulasi puu?
35. Kui jah, siis kui kaua ja kas Te viite läbi ka Tema teenimist?
36. Kas Te pakute Jumalale toitu? Kui jah, siis kus ja kuidas?
37. Kas Te sööte eranditult prasadamit (toitu mida on pakutud Jumalale)?
38. Kui ei, siis miks?
39. Kas Te olete loobunud toitudest mille on valmistanud mittepühendunud?
40. Kui ei, siis miks?
41. Kas Te järgite paastu Ekadashi päeval ja pidustuste päevadel vastavalt sellele nagu on kirjas vaishnava kalendris?
42. Kui ei, siis miks?
43. Kas Te praktiseerite sadhana-bhaktit kodus või templis? Kui jah, siis mis viisil?
44. Kas Te osalete Krišna Teadvuse jutlustamismissioonis?
45. Kui jah, siis mis viisil ja kelle juhenduse all?
46. Kas Te hoiate kontakti oma vaimse õpetajaga (kas Te kirjutate talle kirju või kohtute isiklikult)?
Kui jah, siis kui tihti?
Mis teemasid Te arutate?
Millisel praktilisel viisil on Teid aidanud Teie vaimne õpetaja?

47. Kuidas Te suhtute võimalusse läbida õppeperiood mille jooksul elada mõnda aega templis?

48. Kas Teil on kohalikus koguduses juhendaja või Siksa Guru, kelle poole Te saate vajadusel pöörduda? Kui jah, siis
kes? Kui ei ole, siis miks?

Kui jah, siis kui tihti Te temaga suhtlete? Milliseid küsimusi arutate?

Kui te olete abielus, palun saatke abielutunnistuse koopia koos täidetud ankeediga.
Palume täita ka järgnevad väljad:
Kandidaat täitis ankeedi: kuupäev «_______»___________________20___a.
nimi ________________________________________________ allkiri________________________________
Lisainformatsioon kandidaadi kohta:
Sünniaeg «_______»__________________________20____a.

Vanus ________________aastat

Aadress (sissekirjutuse aadress või koht kus elate): maakond_______________________________________
linn___________________________tänav:__________________________ maja:_______korter.:____
Kontakttelefon (kodune ja töö telefon)________________________________________________________
Kas Teil on keskharidus, keskeriharidus, kõrgem haridus või mõni teine (selgitage, et missugune):
Kus Te õpite või töötate:
Milline on Teie pereseis – abielus; ei ole abielus; ei ole ametlikus abielus aga elan koos partneriga.

