
Babaji kriya jooga I pühendusele registreerumise vorm 
(Kriya Kundalini Pranayama ja meditatsioon) 

Pühendamise koht:  ________________________________________ Riik: ___________________  Kuupäev:  ____________________ 

Nimi:  _________________________________________________  Sugu: __________________  Sünniaeg:  ____________________ 

Aadress:  _____________________________________________________________________________________________________ 

Telefon:  ______________________________________________  E-mail: ________________________________________________ 

(Sinu isiklikku informatsiooni käsitletakse rangelt konfidentsiaalsena ja kooskõlas üldise isikuandmete kaitse seadusega. E-maili aadressi 
kasutatakse ainult otseselt Babaji kriya jooga informatsiooni edastamiseks, telefoni numbrit ainult juhul kui pühendusega seoses on vaja 
ühendust võtta ning aadressi ja sünniaega ainult unikaalse identifitseerimise otstarbel.) 

Pühendamine kriya joogasse tähendab saada esimene kogemus nendest tehnikatest, mis on edasi antud kellegi poolt, kellel on selleks luba. Nende 
tehnikate konfidentsiaalsust nõutakse selleks, et neid ei antaks edasi teistele moondunud või ebatäiuslikul kujul. 

Kuna me ei nõua eelnevat jooga kogemust, siis sinu vastukaja nendele küsimustele on vajalik pühendusele vastu võtmiseks, aidates 
hinnata sinu püüdlust ja valmisolekut kriya joogasse pühendamiseks. Et saaksime seminari sulle kättesaadavaks teha, palume koostööd 
õiguslike ettekirjutuste osas, ja palume, et loeksid läbi, täidaksid ja allkirjastaksid selle registreerumise vormi. Aitäh!       

Miks sa tahad saada pühendatud Babaji kriya jooga tehnikatesse? 

Mida sa selles maailmas kõige rohkem armastad? 

Millised on sinu lemmikraamatud vaimsuse, filosoofia ja metafüüsika teemadel? 

Kas sind on varem mõnda teise joogaliini pühendatud? Kui jah, siis millal/kus/kelle poolt? Kas sa jätkad õpitud tehnikate praktiseerimist? 

Kas sind on juba pühendatud Babaji kriya jooga  1  / 2 /  3 astmesse? Kui jah, siis millal/kus/kelle poolt? 

Kas sa oled valmis praktiseerima regulaarselt ja ustavalt neid tehnikaid, mida õpetatakse sellel pühendusel?   Jah  |  Kui ei, siis miks: 

Kas sul on praegu tõsisemaid terviseprobleeme (nt kõrge vererõhk), mis võiksid takistada joogaasendite tegemist? 

Kas sa tarvitad praegu mingeid ravimeid, sh psühhiaatrilisi?  Jah |  Enam mitte |  Ei ole kunagi tarvitanud. Kui jah, siis milliseid: 

Nõustun võtma täieliku vastutuse enda heaolu ja tervise, enda kogemuste ja suhete eest teistega pühenduse ajal ja peale pühendust. 
Samuti võtan vastutuse ootamatute olukordadega toimetuleku eest ja loobun (lähtuvalt üldkehtivatest normidest) nõuetest pühenduse 
korraldaja või tema kohaliku esindaja, sealhulgas juhendaja, toimumiskoha või abis olevate vabatahtlike vastu. 

Konfidentsiaalsus: kooskõlas selle iidse traditsiooniga ja lubades siiralt traditsiooni alusepanijale Kriya Babaji’le, nõustun mitte jagama 
selle õpetuse sisu ja mitte edasi andma või õpetama teistele ilma liini hoidja loata Kriya edenenud tehnikaid, millesse mind nüüd ja 
edaspidi pühendatakse ning mis on antud otseselt mulle endale, minu isiklikuks ja privaatseks kasutuseks. 

 ____________________________________________________________________________________________________________ 
Koht & kuupäev       Allkiri 

Selle vormi täitmiseks salvesta palun registreerumise vorm enda arvutisse ja kasuta tasuta Adobe Acrobat Reader DC tarkvara. 
Kui seda programmi sinu arvutis ei ole, saad tasuta alla laadida siit: https://acrobat.adobe.com/us/en/acrobat/pdf-reader.html

Palun saada täielikult täidetud registreerumise vorm tagasi. Allkirjastamine toimub kohapeal. Saadame sulle kinnituse pühendusele vastu 
võtmise kohta. Osavõtt tervest programmist on kohustuslik, välja arvatud pühenduse kordajate puhul. Sinu ettemaks tagastatakse juhul, kui 
pühendus ei toimu, kui sind ei võeta pühendusele vastu või kui sul ei ole võimalik pühendusel osaleda vältimatute asjaolude tõttu.     

Õpetaja: Acharya Ishwarananda (Ingvar Villido). Korraldaja: Lilleoru MTÜ, http://www.lilleoru.ee/, lilleoru@lilleoru.ee. Rahvusvaheline 
koduleht: babajiskriyayoga.net.

https://acrobat.adobe.com/us/en/acrobat/pdf-reader.html
Nicole Lavoie
Line
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