
 

 

REGULAMIN MISJONARZA 
  

1. Życie duchownego Misjonarza Wyznawców Słońca Solki i Sola  jest Misją. 
2. Podstawowym celem Misji jest rozwój wspólnoty. 
3. Terenem działania duchownego Solki i Sola jest wszędzie tam gdzie czuje Energię do    pracy 

misyjnej  lub wskaże mu ją jego przełożony administracyjny. 
4. Duchowny Misjonarz Wyznawców Słońca zawsze jest na misji. 
5. Zakres działalności misjonarskiej reguluje Vademecum Sola i Regulamin Działalności 

Misjonarskiej. 
6. Solka i Sol rozumie, że jest nierozdzielną częścią Natury, że wszystkie podejmowane działania 

mają swoje konsekwencje, więc posługę swoją pełni w zgodzie z najlepszą wiedzą, etyką, nauką 
oraz poszanowaniem wolności i dobra wszystkich istot. 

7. Solka i Sol prowadzi działalność zgodną z prawem, wspiera Wyznawców Słońca, jest uczciwa/y 
względem siebie i wspólnoty. 

8. Solka i Sol powinien dzielić się tylko tym, czego w pogłębiony sposób doświadczyła i doświadczył, 
co pojmuje i praktykuje. 

9. Solka i Sol dba o materialne przejawy pełnienia swojej posługi, aby podkreślić istotną stronę etyki 
solarnej w działaniach wspólnoty Wyznawców Słońca. 

10. Solka i Sol nie informuje i nie rozpowszechnia wiedzy administracyjno-księgowo-prawnej, takich 
informacji udziela tylko instytucja lub osoba upoważniona przez Radę Pierwszych.  

11. Solka i Sol ma obowiązek powstrzymać się od zachowań wynikających z wszelkich uprzedzeń 
rasowych, religijnych, narodowościowych, politycznych, seksualnych czy duchowych.  

12. Solka i Sol nie może legitymizować zachowań będących przestępstwem w rozumieniu kodeksu 
karnego czy kodeksu rodzinnego (np. przemocy fizycznej bądź seksualnej w rodzinie). 

13. Solka i Sol nie wymusza określonego rozwoju na innych osobach. 
14. Na Solce/Solu spoczywa obowiązek zapewnienia tajemnicy misterium spowiedzi. Solka i Sol nie 

ma prawa bez pisemnej zgody wiernego ujawniać żadnych pozyskanych informacji. 
15. Misterium Spowiedzi może być uchylone jedynie wtedy, kiedy przemawia za tym 

dobro wyższe (np. w przypadku poważnego zagrożenia życia lub zdrowia innych lub życia 
podopiecznej/go) i tylko wobec osób lub instytucji do tego odpowiednich. 

16. Solka i Sol może w każdej chwili odmówić podjęcia dalszej posługi.  
17. Solka i Sol ma prawo i obowiązek dbać o swoją dobrą kondycję psychiczną i duchową oraz 

cielesną.  
18. Każdy Duchowny Misjonarz Wyznawców Słońca ma prawo do: 

- uczestnictwa oraz prowadzenia ceremonii i rytuałów WS; 
- posiadania legitymacji duchownego misjonarza WS; 



- uczestnictwa w Zebraniu Ogólnym, Kręgach Solarnych oraz szkoleniach administracyjnych; 
- ubezpieczenia społecznego refundowanego przez Fundusz Kościelny; 
- dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego (w 2020 – 55 pln); 
- prowadzenia działalności niegospodarczej I gospodarczej; 
- korzystać z praw osoby duchownej w świetle aktualnie obowiązującej Ustawy o Gwarancjach 
Wolności Sumienia i Wyznania. 

19. Podstawowym i nadrzędnym zadaniem każdego Duchownego Misjonarza jest: 
- głosić doktrynę Panteizmu jako jedynej formy przetrwania ludzkości; 
- realizować całym sercem posługę misyjną; 
- sumiennie wypełniać comiesięczną ankietę sprawozdawczą oraz ustaleń działalności misyjnej; 
- uczestniczyć w szkoleniach administracyjnych oraz Kręgach Solarnych; 
- wolontariat na rzecz wspólnoty; 
- klauzula milczenia na tematy wewnętrzne Wyznawców Słońca. 

20. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu Działalności Misjonarskiej Sola posiada Rada 
Pierwszych WS.  

 
 
                           Czytelny podpis 


