PROPOSTA DE FILIAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Nome completo:
Idade:
Data de nasc:
Profissão:
RG:
CPF:
End:
Bairro:
Cidade:
Tel (res.):
Cel:
E-mail:
Face:
Skype:

Estado civil:
Órgão exp.:
Nacionalidade:
CEP:
Estado:
Naturalidade:

Você está realizando algum curso de formação no momento?
( ) Sim ( ) Não Qual curso: ___________________________________
Qual o ano de conclusão do curso? _______________
Como foi que você tomou conhecimento da Associação Internacional de
Yoga e Ayurveda - IAYA - International Association of Yoga and
Ayurveda : ________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Motivo pelo qual deseja associar-se à Associação Internacional de Yoga
e Ayurveda - IAYA - International Association of Yoga and Ayurveda :
( ) Para ter maior credibilidade no atendimento de ayurveda
( ) Ter as vantagens oferecidas nos cursos credenciados a IAYA
( ) Receber regularmente informações sobre yoga e ayurveda
( ) Fazer cursos na Índia organizados pela IAYA
( ) Outros motivos:
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Local e data: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_____________________________________________
Assinatura
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OBJETIVOS
A Associação Internacional de Yoga e Ayurveda - IAYA - International Association of Yoga
and Ayurveda é uma organização sem fins lucrativos, dedicada à preservação, ao
desenvolvimento, à disseminação, à divulgação e ao estudos e do Yoga e do Ayurveda no
Mundo.
Inspirada na sabedoria dos povos ancestrais da antiga Índia, tem o desafio de resgatar os
conhecimentos acumulados do Yoga e do Aurveda e também das terapias orientais, suas
diversas adaptações e formas mais modernas, hoje encontradas em todo mundo.
A IAYA tem por finalidade:
 Reunir pessoas interessadas nas terapias e filosofias indianas;
 Divulgar e desenvolver os conhecimentos do Yoga, do Ayurveda, das artes, das terapias e
da filosofia oriental, podendo organizar e patrocinar palestras, cursos, simpósios, jornadas,
oficinas e congressos, além de editar jornais, revistas, livros e quaisquer outras publicações,
associando-se, caso necessário, a outras instituições;
 Incentivar de modo permanente o intercâmbio de informações e de experiências entre seus
associados e com entidades congêneres no âmbito nacional e internacional;
 Promover a formação de regionais da IAYA nas principais cidades do Brasil e do mundo;
 Trazer os benefícios do Yoga e do Ayurveda ao ocidente, e garantindo aos seus praticantes
um ambiente de confiabilidade;
 Identificar e mapear os condutores de práticas do Yoga e ayurvédicas no Brasil;
 Compartilhar o conhecimento do Yoga e do Ayurveda com condutores de tais práticas no
Brasil e no exterior;
 Estabelecer uma norma de procedimento e conduta nos atendimentos, palestras, cursos,
simpósios, jornadas, oficinas e congressos bem como de vivência entre os filiados baseada
na ética e na moral;
 Preservar as raízes ancestrais da Yoga e da Ayurveda, criando um banco de imagens,
textos, livros e outros documentos para estudos, especialmente para seus associados;
 Documentar e registrar as atividades do Yoga e do Ayurveda no Brasil e no mundo;
 Oferecer aos seus associados publicações, como artigos, revistas, livros, CD’s e DVD’s e
outros materiais informativos, além de palestras, cursos e oficinas através da Internet, para
que possam desenvolver seus estudos e pesquisas;
 Apoiar a implantação do Yoga e do Ayurveda como disciplina nas faculdades de todo o
Brasil, desenvolvendo-lhe o caráter acadêmico-científico;
 Procurar tornar-se o elemento de ligação entre os que praticam o Yoga e o Ayurveda no
Brasil e no mundo, individualmente, em associações congêneres ou em outros tipos de
organizações, visando a troca de informações, o surgimento de um clima de cooperação
para formar uma teia de conhecimento, pesquisa e troca de informação;
 Fomentar a realização de congressos, simpósios, seminários, conferências, palestras e
feiras;
 Buscar o reconhecimento social para que os condutores de práticas de Yoga e ayurvédicas
possam exercer com maior liberdade o seu ofício;
Esses objetivos demonstram, de maneira inequívoca, a preocupação da Associação
Internacional de Yoga e Ayurveda - IAYA - International Association of Yoga and
Ayurveda com a necessidade da formação de uma consciência de classe em todos que militam
nessa área para melhor servir à sociedade moderna, respeitando a individualidade, no que diz
respeito à crença e os princípios e os métodos de cada um, unindo corações e almas afins,
somando os talentos, subtraindo as diferenças, multiplicando o amor e dividindo os esforços.
Juntos estaremos divulgando a cultura indiana como uma contribuição concreta para a
almejada PAZ UNIVERSAL que necessitamos e que todos querem.
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Você, que ainda não é praticante, mas que é estudante, simpatizante ou admirador do Yoga e
do Ayurveda e das artes, da cultura e da filosofia orientais também pode fazer parte da
Associação Internacional de Yoga e Ayurveda - IAYA - International Association of Yoga and
Ayurveda. Junte-se a nós, venha fazer parte dessa corrente do bem.
QUEM PODE SE ASSOCIAR
A Associação Internacional de Yoga e Ayurveda - IAYA – International Association of Yoga and
Ayurveda não é uma entidade médica, nem fiscal, nem reguladora das atividades exercidas no
âmbito do Yoga e do Ayurveda ou das terapias orientais.
Trabalhar na área não é um pré-requisito para associar-se; qualquer pessoa, de qualquer
profissão, pode tornar-se um associado. Basta ter interesse pelas culturas orientais,
especialmente pela Índia e suas tradições.
COMO SE ASSOCIAR
Se você esta interessado em se associar a IAYA, é preciso:
1) Preencher o formulário de requerimento, que será avaliado pela Diretoria, na reunião
semanal em que são analisadas as novas propostas recebidas.
2) Você será informado por e-mail sobre sua proposta, para efetuar o pagamento da anuidade
no valor de R$ 185,00 (cento e oitenta e cinco reais). Entre em contato pelo nosso e-mail:
ayurvedayogaom@gmail.com.
3) Confirmado o seu depósito, você receberá outro e-mail solicitando o envio de sua
documentação (Identidade, CPF e comprovante de residência) para o endereço - Estrada de
Búzios - 12300. Baía Formosa - Praia das Caravelas- Búzios - Rio de janeiro CEP-28950-000
Você receberá então, pelo Correio, sua Carteira de Associado, com o recibo do pagamento
feito através do depósito bancário e com uma copia do Estatuto da IAYA, que relaciona todos
os seus direitos e obrigações, dentre eles: descontos em todos os eventos promovidos pela
IAYA e benefícios junto aos nossos parceiros, tais como livrarias, lojas de produtos naturais e
restaurantes.
Preste atenção: A carteira da IAYA é pessoal e intransferível e deve ser apresentada
juntamente com um documento de identidade do portador e o comprovante de pagamento da
anuidade correspondente.
Endereço:
Associação Internacional de Yoga e Ayurveda – IAYA – International Association of
Yoga and Ayurveda - Estrada de Búzios - 12300. Baía Formosa - Praia das CaravelasBúzios - RIo de janeiro CEP-28950-000
telefone: 22 26234398
Site: www.ayurvedayogaom.org
Blog: http://ayurvedayogaom.blogspot.com
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