
Formulário de Inscrição para Iniciação na Kriya Yoga de Babaji 
(Kriya Kundalini Pranayama e Meditação) 

Local Proposto:  __________________________________________  País:  _____________________  Data:  ____________________ 

Nome:  _______________________________________________ Gênero:  _________  Data de nascimento:  ____________________ 

Endereço completo:__________________________________________________________________________________ 

Telefone:________________________________________    E-mail: ______________________________________________________  

O significado da Iniciação na Kriya Yoga de Babaji é o de receber a primeira experiência com as técnicas envolvidas de uma pessoa que tenha 
sido autorizada a revelá-las de forma confiável. A confidencialidade a respeito das técnicas é uma exigência para assegurar que elas não 
passarão para outros de uma forma modificada ou incompleta. (Suas informações são mantidas estritamente confidenciais e estão em 
conformidade com a proteção geral de dados / GDPR. O e-mail é usado apenas para informações diretamente relacionadas à Kriya Yoga de 
Babaji, telefone apenas se necessário para a coordenação do seminário, endereço e data de nascimento apenas para identificação exclusiva). 

Embora nenhuma experiência anterior com Yoga seja necessária, sua resposta a essas perguntas é necessária para sua admissão à iniciação, 
pois isso facilitará a avaliação de sua aspiração e prontidão para iniciação em Kriya Yoga. Para que possamos disponibilizar este seminário 
para você, coopere com os requisitos legais e leia, preencha e assine este formulário na íntegra. Obrigada! 

Por que deseja ser iniciado/a na Kriya Yoga de Babaji? 

O que você mais ama neste mundo atualmente? 

Quais são seus livros favoritos sobre espiritualidade/filosofia/metafísica? 

Você já foi iniciado anteriormente em outra linhagem de Yoga quando/ onde/ e por quem? Se sim, continua praticando as técnicas aprendidas? 

Você já foi iniciado na Kriya Yoga de Babaji? ( ) 1ª, ( ) 2ª., ( ) 3ª iniciação? Quando? Onde? Por quem? 

Você está preparado para praticar regularmente e fielmente as técnicas ensinadas nesta iniciação? ( ) Sim.| Se não, por que não? 

Atualmente, você está sofrendo de algum problema de saúde (ex. hipertensão), que poderia restringir sua prática das posturas? 

Atualmente, você toma algum tipo de medicamento ou droga psiquiátrica? ( ) Sim| ( ) Não mais| ( ) Nunca tomei. Se sim, qual? 

Concordo em assumir total responsabilidade por meu próprio bem-estar e saúde, minhas experiências e interações com outras pessoas durante 
e após este seminário e na gestão de circunstâncias imprevisíveis e, portanto, renunciar a qualquer reclamação de responsabilidade, de acordo 
com os padrões normais, contra o organizador e seus representantes locais para este seminário, incluindo professores, o local e os voluntários. 

Isenção de responsabilidade legal: Concordo em renunciar a qualquer reclamação de responsabilidade, de acordo com os padrões normais, 
contra o organizador e seus representantes locais para este seminário, incluindo professores, o local e os voluntários. 

Confidencialidade: De acordo com esta tradição antiga e com a promessa solene a seu mestre Kriya Babaji, eu concordo em não publicar o 
conteúdo deste ensinamento e não revelar a outros ou ensinar sem autorização do detentor da linhagem as técnicas avançadas de Kriya, nas 
quais eu serei iniciado/a e que são transmitidas especificamente para mim e apenas para meu uso pessoal e privado. 

 ____________________________________________________________________________________________________________ 

Local&Data       Assinatura 

Para preencher este formulário, por favor salve-o em seu computador e use a versão gratuita do Adobe Acrobat Reader DC app para preenchê-lo.
se você não tem este aplicativo instalado em seu computador, por favor baixe gratuitamente aqui:
https://acrobat.adobe.com/us/en/acrobat/pdf-reader.html

https://acrobat.adobe.com/us/en/acrobat/pdf-reader.html
initiator:doucyd@gmail.com;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:d4e955b073629544afdeefa3fd8f4b5a



Por favor, envie seu formulário de inscrição totalmente preenchido e assinado e o para um deposito de R$ 100,00 (ou o combinado) 
para Doucy Douek - ITAUUNICLASS (341) ag. 7122 –C.C. 30413-7. 

Nós nos reservamos o direito de admissão e confirmaremos sua inscrição. A frequência total ao programa é obrigatória, exceto para repetentes. 
Seu depósito será devolvido se o seminário for cancelado, ou você não for aceito ou impedido por circunstâncias inevitáveis de comparecer. 

Qualquer dúvida entre em contato com Saraswati Karuna Devi no tele. 11-3813 4967 ou e-mail, doucyd@gmail.com. 

Organizado pela Ordem dos Acharyas da Kriya Yoga de Babaji (uma organização educacional sem fins lucrativos, reg. Nos EUA / Canadá / 
Índia). Todos os direitos reservados. 
Local: <info@babajiskriyayoga.net> | Internacional: <info@babajiskriyayoga.net> babajiskriyayoga.net 
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