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Sat Nam Prezados Professores Treinador, 

Nos últimos meses, muitos de vocês têm servidos nossos professores e alunos por meio de suporte 
on-line – através de ligações em grupo, ligações individuais, e-mails e muito mais. Obrigado pelo seu serviço 
compassivo, que tem apoiado tantos em suas jornadas autorreflexivas após o anúncio das graves acusações 
contra Yogi Bhajan. Através do seu serviço, acreditamos que muitos de nossos professores e membros da 
ATA sentiram o apoio que precisavam, pois foram confrontados com perguntas difíceis. A maioria 
encontrou o caminho para continuar sendo professores e treinadores da Kundalini Yoga.  

Com a antecipação do relatório da An Olive Branch a ser lançado no final de junho, acreditamos 
que é mais importante do que nunca fortalecermos nossas conexões e continuarmos a ouvir 
profundamente uns aos outros. Um comitê Adhoc do Processo de Diálogo Comunitário elaborou um plano 
para oferecer chamadas Zoom em todas as regiões, em vários idiomas, para membros da Academia de 
Treinadores. Todos serão convidados a participar de uma chamada em junho, antes do relatório sair, e a 
participar de outra chamada em julho, provavelmente após o relatório e antes do Fórum/Cúpula de 
Treinadores.  
 
Por que mais chamadas Zoom?  As intenções destas chamadas de zoom de escuta são as seguintes: 

● Garantir que cada membro tenha a oportunidade de compartilhar e/ou expressar como as 
alegações têm impactado suas vidas e práticas. 

● Proporcionar um espaço de diálogo para ouvir, curar e reconciliar. 
● Encontrar em nossa sabedoria coletiva uma fonte de inspiração e compromisso para aprofundar 

nossa prática e servir o futuro. 
● Encontrar onde há excitação e paixão para trabalhar juntos como uma comunidade. 

 
Facilitadores necessários: Sabemos o quanto esta comunidade significa para você, e é por isso que estamos 
perguntando se você estaria disposto a facilitar uma ou mais destas chamadas. Aqui estão algumas 
perguntas que podem ajudá-lo a decidir se você gostaria de servir desta forma:  

● Você é capaz de manter um coração aberto e uma mente neutra durante conversas difíceis? 
● Você está em um espaço pessoal onde você pode manter espaço para os outros e manter sua 

neutralidade na escuta? 
● Você se sente confortável em deixar de lado suas crenças e expectativas para ouvir e facilitar esse 

processo? 
 

Se a sua resposta às perguntas acima for sim, e estiver interessado em servir nessa frente, 
começaremos por discutir e preparar diretrizes para esses encontros e, se necessário, oferecer treinamento 
para ajudá-lo. Organizaremos reuniões de orientação para facilitadores, bem como reuniões de 
esclarecimento para apoiá-lo neste serviço. Se você gostaria de discutir a possibilidade de ser um 
facilitador, por favor entre em contato com a Hari Charn Kaur em hck@kriteachings.org.  

mailto:hck@kriteachings.org


 Esperamos que você aproveite estas oportunidades para se conectar, compartilhar e ser ouvido.  E 
estamos ansiosos para cocriar nosso futuro compartilhado com você, começando com o Fórum/Cúpula de 
Treinadores, nos dias 9, 10, 11 de julho, pelo Zoom.  
 
Sinceramente,  
Hari Charn Kaur  
 
 
Mais sobre como estamos caminhando juntos: 

● Liderança, mudança social e ativismo consciente - Confira o vídeo do Amrit desta semana sobre 
serviço, e compartilhe este link sobre a próxima série de webinars de 6 semanas do KRI sobre 
Incorporando o Antirracismo: Sendo a Mudança. Todas as doações coletadas serão doadas para o 
George Floyd Memorial Fund e para a Black Lives Matter. 

 
● Fórum Global Treinadores ATA & Cúpula Online: Participe de conversas críticas, medite com a 

comunidade e crie conexões significativas – mais detalhes e para se registrar, por favor clique aqui: 
https://na.eventscloud.com/ehome/534606 

 
● Kundalini Agora: Perspectivas da Permacultura na Mudança Organizacional – Quinta-feira, dia 18 

de junho, 10:30 ET (New York City) - Miguel Mendez, professor de bem-estar holístico e 
regenerador da terra, explora como apoiar movimentos sociais que levam a uma mudança 
sistêmica real durante este tempo, enquanto nossa comunidade e organizações estão em busca de 
formas orgânicas de evoluir. Ele compartilha a sabedoria de uma perspectiva de permacultura 
como base para fazer progressos sustentáveis em tempos de crise. Através da observação, da 
liderança circular, não-hierárquica e da centralização de vozes marginalizadas, podemos cuidar das 
nossas organizações, juntos, e ser fecundos. Junte-se a nós e dialogue conosco enquanto 
compartilha uma visão para uma mudança verdadeira! 

 
 
 
* Traduzido com a versão gratuita do tradutor - www.DeepL.com/Translator 
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