
Aan Ridder-Commandeur Saint Germain 
Ten overstaan van mijn eigen Ware Zelf en de Grote Wet van mijn wezen, ten 

overstaan van de hemelse hiërarchieën en allen die de wereld hebben 
overwonnen, leg ik de gelofte af dat ik mijn leven, mijn liefde en devotie zal 
geven voor de zaak van persoonlijke vrijheid en wereldvrijheid, ondersteund 
door Saint Germain en de opgevaren meesters. Daarom doe ik hierbij mijn 
formele aanvraag om te mogen toetreden tot de Broederschap van de 
Hoeders van de Vlam. 

Ik beloof een hoeder van het licht van God in de mens te zullen zijn, en bevestig 
hierbij dat ik mijn broeders hoeder ben. Ik zal ernaar streven een levend 
voorbeeld van de wet van het leven te zijn, deugden te omhelzen en kwaad 
te mijden, en te getuigen van de Waarheid. Ik zal alle leden van de 
broederschap erkennen als broeders en zusters. Ik zal de vlam die op het 
altaar van mijn hart brandt, laten samensmelten met de vlam van de Ridder-
Commandeur, om zijn boven alles gaande werk voor het kosmische doel te 
ondersteunen en te versterken. 

Ik onderken mijn verantwoordelijkheid om de uitbreiding van Saint Germains 
opdracht voor deze eeuw te ondersteunen, zowel in geestelijk als in 
materieel opzicht. Daarom zal ik iedere dag ‘The Keeper’s Daily Prayer’ 
(Het dagelijks gebed van de Hoeder) reciteren en mijn energie in invocatie 
aan het heilige vuur geven ten behoeve van al wat leeft. Ik zal een 
maandelijkse contributie betalen om het publiceren van de leringen van de 
meesters via The Summit Lighthouse te ondersteunen. 

Ik zal de toepassing van de Wet, zoals die wordt gegeven in de lessen voor 
Hoeders van de Vlam, ijverig volgen en beoefenen. Ik zal datgene wat mij 
in de vertrouwelijke lessen is gegeven vasthouden, en deze lessen met 
niemand delen. 

 

Handtekening _____________________________________________________ 

Naam (in blokletters)________________________________________________ 

Datum_____________________ Geboortedatum_________________________ 

Als je echtgeno(o)t(e) of kind(eren) in de leeftijd van 12 tot 17 jaar met je meedoen, 
moet hij of zij hieronder tekenen om deel te nemen in het gezinslidmaatschap: 

Handtekening _____________________________________________________ 

Naam (in blokletters)________________________________________________ 

Relatie________________________ Geboortedatum______________________ 
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Beste vriend, 
We zien ernaar uit om je te verwelkomen bij de Broederschap van de 
Hoeders van de Vlam. We zullen je je eerste les, gratis boek en gratis 
dubbel-cd toesturen, zodra we het volgende van je hebben ontvangen: 
 
¨ Getekende gelofte aan Saint Germain (aan de andere kant van dit formulier) 
¨ $ 100  

• Dit bevat het aanmeldingsgeld van $ 30 plus $ 70 voor de eerste zeven 
maanden contributie 

• De lessen ontvang je per post en via de website 
www.tsl.org/BecomeAKeeper 

SUBTOTAAL______________ 
 
Pearls of Wisdom (tijdloze boodschappen van de opgevaren meesters) 
¨ $ 60 per jaar voor maandelijkse Pearls of Wisdom per post. 

SUBTOTAAL______________ 
TOTAAL_________________ 

Betalingswijze: 
¨ MasterCard ¨ Visa 
Kaart nr.________________________________________ Exp. date _________ 
Naam op de kaart (in blokletters)______________________________________ 
Deze sectie in te vullen door alle aanmelders: 
Naam (in blokletters)_______________________________________________ 
Adres ___________________________________________________________ 
Stad _______________________________________ Postcode _____________ 
Land _____________________________ Telefoon _______________________ 
E-mail ___________________________________________________________ 
 

Stuur het Engelstalige ingevulde formulier naar: 

 
Meer informatie: The Summit Lighthouse Holland, slh@hetnet.nl, 06 101 950 15. 
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