
(Subject:) Receber nossos novos cartões com mensagem de Babaji! 
 
Namaste queridos e queridas Kriyabans, amigos e amigas da Kriya Yoga de Babaji,   
 
Om Kriya Babaji Nama Aum 
 
Ao longo dos últimos meses carinhosamente desenvolvemos cartões com mensagens inspiradoras com 
lindas imagens, muitas delas de Babaji, feitas com fotografias de alta qualidade do querido kriyaban do Sri 
Lanka, Ahil Silva. As mensagens contêm citações do livro A Voz de Babaji: Uma Trilogia em Kriya Yoga (em 
breve será lançado em português) e do fundador de nossa linhagem Yogi S.A.A. Ramaiah ou ainda de nossos 
trabalhos sobres os Siddhas.  
 
Estes cartões de mensagens serão enviados para seu telefone celular 2 ou 3 vezes por semana, 
cuidadosamente traduzidos em sua própria língua, ou se você preferir na versão original em inglês.  
 
Iremos enviar os cartões via WhatsApp numa lista de envio anônima (os recipientes das mensagens não 
podem ver ou escrever uns para os outros).  
 
Simultaneamente as postaremos no Instagram. Lá você poderá acessá-las (mesmo sem ter sua própria 
conta) nossa conta no Instagram é babajiskriyayoga.  
 
Você pode compartilhá-las com outras pessoas através de seus canais pessoais de mídia social. 
 
Você gostaria de receber estes cartões com mensagens inspiradoras de Babaji?  
 
Se sim, por favor envie o número de seu telefone celular e seu nome para sharanadevi@gmail.com para 
a lista de Whatsapp.   
 
Em resposta ao seu pedido, enviaremos um e-mail para você com o número de telefone do qual iremos 
enviar os cartões via Whatsapp. Este número será usado apenas para este propósito, não será usado para 
ligações ou conversas. Devido às regras de spam, você não poderá receber os cartões a não ser que tenha 
adicionado este número à sua lista de contatos no telefone.  
 
Obviamente, os detalhes de suas informações serão armazenados com confidencialidade e exclusividade 
para este propósito de acordo com política de privacidade e proteção de dados pessoais. Atualmente você 
está recebendo os e-mails da Kriya Yoga de Babaji baseado em seus dados de contato de um seminário de 
iniciação ou por ter adquirido um de nossos livros ou artigos.  
 
Jai Babaji! 
 
 
Seu grupo das mensagens de Babaji 
 
Satchidananda  
Ordem dos Acharyas da Kriya Yoga de Babaji 
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