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אגודת תחיית הגואל הנבחר : "ששמה, להקים אגודה זו, בעזרת השם, כוונתנו
לעת עתה .  הלוגו שלמעלה ישמש כלוגו של האגודה. ("האגודה: "להלן)" חיים

 .אגודה זו אינה רשומה

 :מטרות האגודה הן

 באמצעות כל , הן בישראל והן מחוץ לישראל, מטרתה העיקרית היא הפצה לציבור

של כתבי ספר שושנת , דרכי התקשורת הקיימים היום ואשר יהיו קיימים בעתיד
 .משנת חיים הקיימים והעתידיים

שני אתרי אינטרנט ושמותיהם . א: בין דרכי התקשורת הקיימים כיום אנו כוללים

(Domains) שברשותנו : 

http://beit-sefer-esther.com 

http://www.camillo-the-war-against-the-zohar.com 

, רדיו. ג. חוברות ועלונים, ספרים. ב. ובעזרת השם באתרים עתידיים שניצור
בית , בית ספר אסתר בישראל: בתי ספר. ד. מגזינים בכל מדינה, עיתונים, טלוויזיה

 .בארצות הברית (רוז-ילו)בית ספר השושנה הצהובה , ספר השושנה באיטליה

שלה זכויות היוצרים , כל כתבי ספר שושנת משנת חיים הם רכוש בלעדי של האגודה
 .הבלעדיות לכתביה

 

http://beit-sefer-esther.com/
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עומד בראש האגודה והוא האחראי , תלמידו הראשון של המורה חיים, פרץ גרין
 .ל"העיקרי לכל כתביה וכן מחבר הרוב המכריע של הכתבים הנ

 .לאגודה אין שום מטרת רווח כספי מכל סוג

 .או מצב כלכלי, האגודה הינה פתוחה לכל מי שירצה ליטול חלק בה ללא הבדל מין

 :שני התנאים הבודדים לנטילת חלק באגודה הם

 .על פי התורה, בורא שמים וארץ, , ברוך הוא' אמונה מוחלטת באחדות ה .1

, אמונה בכל החידושים הנפלאים של הגאולה השלמה בזכות הצדיק חיים .2
, שנבחר על ידי אל שדי כגואל האחרון של ישראל ושל האנושות כולה

ושימשיכו  שממשיכים, (2017)  ועד היום 1982חידושים שהגיעו לעולם מיוני 
 .בעזרת השם, להגיע

בהנחה ויתקבל על ידי , (הן בארץ והן בחוץ לארץ)כל מי שירצה להצטרף לאגודה 
כבר כיום כוללת האגודה חברים שלא . יהיה עליו להירשם לאגודה, התלמידים

 .מתגוררים בישראל

כל חבר מחברי האגודה מוותר על כל זכות באשר היא לגבי כל הכתובים וכל תכני 
 .למען האגודה, האתרים של האגודה

 .תקנון זה יתורגם לאנגלית ולאיטלקית וחברי האגודה יחתמו עליו
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