
 
Sat Nam, caros yogis de Kundalini,  
 
Enviamos as nossas orações de força e boa saúde a todos aqueles afetados pelo 
vírus e a todos aqueles que trabalham a cuidar da saúde das nossas comunidades.  
 
A 3HO Europa e o Festival Europeu de Yoga estão a acompanhar a evolução da 
situação do COVID-19 em França e na Europa, assim como as suas consequências 
na nossa capacidade de organizar o Festival conforme planeado. Estamos 
comprometidos com a preservação da saúde e da segurança da comunidade e 
seguiremos as recomendações do governo francês e das instituições europeias no 
que respeita a viagens e encontros.  
 
De acordo com as atuais orientações de segurança, o Tantra Yoga Branco foi 
cancelado em todo o mundo até ao outono. Portanto, os nossos habituais três dias 
de tantra no Festival Europeu não acontecerão. 
 
 
Estamos a planear ativamente o Festival deste ano e, ao mesmo tempo, prevemos 
que o Festival terá uma estrutura diferente em relação aos últimos anos. Iremos 
confirmar os planos para o Festival até 15 de maio de 2020. As inscrições já estão 
abertas, mas não aceitaremos pagamentos até meados de maio. 
 
 
 
É importante para nós manter o nosso encontro anual da famíla yóguica. Desde que 
vieram à tona as denúncias contra Yogi Bhajan, a nossa comunidade encontra-se 
abalada e sentimos como essencial a necessidade de estarmos juntos, 
pessoalmente. Juntos, podemos continuar o processo e encontrar formas de 
avançar, com consciência de grupo.  
Estamos a planear um espaço específico para este tema com facilitação imparcial no 
Festival Europeu de Yoga, para que possamos continuar com esse processo juntos.  
 
Uma vez que existe um caminho através de qualquer bloqueio, entendemos que se             
trata de uma oportunidade para organizar o festival de outra forma, como um             
encontro mais acolhedor e mais reservado da nossa família yóguica. 
 
De facto, 2020 está a abrir uma nova era. Por meio dos ensinamentos que              
recebemos, estamos capacitados para a aceitação das mudanças. Com a nossa           
pratica, podemos sustentar a mudança pela qual estão a passar a humanidade e a              
nossa comunidade, e ser a transformação que queremos ver. 
 
Sat Nam  
 
3HO Europa e o Festival Europeu de Yoga 


