
Formulário de Inscrição Para Iniciação em Kriya Kundalini Pranayama e Meditação 
 

A Iniciação em KriyaYoga significa receber a primeira experiência com as técnicas pertinentes, por alguém que tenha sido 
autorizado a revelá-las. Suas respostas a estas questões facilitarão a avaliação para sua prontidão para a iniciação. Não há 
nenhuma exigência de experiência anterior com yoga. A confidencialidade das técnicas assegura que estas não serão 
passadas 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 
 
 
 
Envie um deposito de R$ 100,00 (ou o combinado) para Izabella Sanches Gonzalez - Banco Itaú ag. 4086 cta 
POUPANÇA 04304-1/520, CPF 075.940.348-13. 
 
Este depósito será devolvido se não for aceito para a Iniciação em Kriya Yoga, ou se for impedido de assistir por 
circunstâncias inevitáveis. 
Qualquer dúvida entre em contato com Sharanadevi no tel. 55 11 3812-1313 ou 
55 11 8331-3560 ou e-mail. sharanadevi@babajiskriyayoga.net  
 
Este documento será mantido estritamente confidencial. 
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