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Formulário de inscrição para iniciação em Kriya Kundalini Pranayama e Meditação
A iniciação em KriyaYoga proporciona a primeira cexperiência com as técnicas pertinentes, transmitidas por alguém
que tenha sido autorizado a fazê-lo.
Suas respostas às questões a seguir facilitarão a avaliação sobre sua condição para a
iniciação. Não há nenhuma exigência de experiência anterior com yoga. A confidencialidade das técnicas assegura que estas
não serão transmitidas para outras pessoas de forma modificada ou incompleta..
Nome:_____________________________________________ e-mail________________________________________
Endereço:___________________________________________ Cidade__________________estado_____________
CEP ___________________ No. Tel.___________________________ Data de nascimento________________________
Lugar e data de Iniciação
Por que quer receber a Iniciações nas técnicas da Kriya Yoga de Babaji?
O que você mais ama neste mundo?
Quais são seus livros favoritos em espiritualidade, filosofia ou metafísica?
Você já foi iniciado em Yoga anteriormente? Se sim, aonde por quem? Você ainda pratica as técnicas aprendidas?
Você está preparado para praticar regular e fielmente estas técnicas aprendidas nesta Iniciação?
Você apresenta qualquer problema de saúde mais grave, como por exemplo hipertensão, o que poderia prejudicar a prática
das posturas de hatha yoga?
Você está tomando algum medicamento? Se sim, qual?

Eu, ____________________________________________________prometo solenemente a SatGuru Kriya Babaji não
revelar a ninguém as técnicas de Kriya Kundalini Pranayama nas quais serei iniciado sob circunstância alguma.

Signature

Date

IBAN: PT50 1269 0711 00204003693 11
BIC/SWIFT: BKBKPTPL
Banco: BANKINTER
Nome: Paulo Manuel Santos

Este depósito será devolvido em caso de a solicitação para a Iniciação não se viabilizar, ou por algum motivo de
força maior que impeça ao solicitante participar do seminário. Este depósito refere-se somente a inscrição no seminário
de Primeira Iniciação, cujo valor total é de 120 euros. Os 80 euros restantes deverão ser pagos no dia do seminário. Em
caso de dúvida entrar em contato pelo telefone +351 918 476 523 (falar com Peter) ou pelo
email annapurnama@babajiskriyayoga.net
Este documento será mantido estritamente confidencial.

