
  

BABAJI’S KRIYA YOGA® SATSANG E SADHANA BRASIL 
POR INICIADOS 

Satsang e Sadhana Diária Online 
Todos os Dias 

6:30pm BRT (UTC-3) 
em Zoom - duração cerca de 1 hora 

- em Espanhol e Português – 

Om Kriya Babaji Nama Aum 

Bienvenido a nuestras sesiones de sadhana en grupo online diarias para iniciados en el Kriya Yoga 
de Babaji con nuestros Acharyas Annapurna Ma e Ganapati.  

Nuestras sesiones diarias de sadhana en grupo te apoyarán en tu sadhana personal diaria - 
además de tu participación en nuestros seminarios de iniciación al Kriya Yoga de Babaji impartidos 
por nuestros Acharyas. 

(Para os visitantes não iniciados ou interessados, oferecemos várias publicações, artigos gratuitos 
e palestras públicas - visite nosso site » babajiskriyayoga.net). 

 

Nossas reuniões são realizadas em Zoom e requerem autenticação. 

Para poder receber o login para a reunião, » envíe um e-mail para o anfitrião desta reunião, 
fornecendo as seguintes informações:  

Quando e onde é que recebeu a sua última iniciação? Quem foi seu Acharya? 

As suas respostas irão permitir-nos reconhecê-lo como um iniciado no Kriya Yoga de Babaji em 
nossa comunidade - Obrigado! 

👇 Leia » F.A.Q. nossas perguntas mais frequentes para instruções sobre como se registrar, 

fazer login no Zoom e participar de uma reunião (página 2) 👇 

A comunidade oferece este programa a partir de março de 2020 de forma gratuita.  

Se você gostaria de apoiar nossas iniciativas online, você pode contribuir para os custos em que 
incorremos para manter este espaço disponível para você, fazendo uma doação » aqui para a 
Ordem de Acharyas de Kriya Yoga de Babaji - Obrigado! 

Para mais informações, comentários ou seu apoio voluntário, por favor, entre em contato conosco 
» e-mail. 

 

Seja bem-vindo a participar e conectar-se ao espaço sagrado dentro de nós. 

Equipe de Satsangas e Babaji’s Kriya Yoga Order of Acharyas 

 

 Organizado por: Babaji's Kriya Yoga Order of Acharyas (Inc. USA CA IN) - Direitos reservados. 

https://www.babajiskriyayoga.net/portuguese/home.php
mailto:marciamicheli2008@gmail.com?subject=Online%20Satsang%20Brasil
https://www.babajiskriyayoga.net/portuguese/contribution.php
mailto:satsangha.bky@gmail.com?subject=Brazil%20Online%20Satsang


  

BABAJI’S KRIYA YOGA® SATSANG E SADHANA BRASIL 
POR INICIADOS 

 

F.A.Q. – Perguntas Freqüentes 
 

COMO PARTICIPAR EM UMA REUNIÃO 
 

1º passo: Registro 

 Para poder receber o login para a reunião, » envíe um e-mail al conductor de esta reunión, 
proporcionando la siguiente información:  

 Em que data e lugar é que recebeu a sua última iniciação? Quem foi seu Acharya? 

 Os participantes internos identificados receberão um e-mail de confirmação para ter acesso às 
reuniões. Se você não puder ser identificado, você receberá uma resposta nossa para reunir as 
informações; por favor, aguarde algum tempo para responder. 

 Por favor, guarde seu ID de reunião e senha para seu acesso. 

 Suas informações são tratadas de forma confidencial. 

2º passo: Usando o Zoom 

 Se você ainda não está usando o zoom, registre sua conta gratuita com sua identificação de e-
mail no site de » Zoom. 

 Você também pode entrar no Zoom com seu Gmail ou ID do Fbook. 

 Para participar de uma reunião, você pode usar um navegador ou baixar o APP Zoom em seu 
computador desktop ou dispositivo móvel. 

 Você pode se juntar à sala de reuniões Zoom com um link em seu e-mail de confirmação ou 
usando o ID e a senha da reunião com seu APP ou navegador Zoom móvel ou desktop.  

3º passo: Antes de uma Reunião 

 Ao participar da reunião, faça o login em sua conta Zoom, para que possamos identificá-lo. 
Você entrará na sala de espera do Zoom até que o anfitrião inicie a reunião. 

 Não deixe de encontrar um espaço tranqüilo e sem perturbações para sua prática.  

 Dedice-se a toda a sessão e abstenha-se de atender ao seu ambiente, como se estivéssemos 
fisicamente presentes como um grupo em uma sala. Tenha em mente as precauções 
individuais para a prática física da hatha yoga, se aplicável. 

Om Kriya Babaji Nama Aum 

 

 Organizado por: Babaji's Kriya Yoga Order of Acharyas (Inc. USA CA IN) - Direitos reservados. 
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