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Clique aqui para ver a versão em vídeo desta mensagem com legendas disponíveis em vários idiomas! 
 
Sat Nam Prezados Professores Treinadores, 
 
Em minhas várias conversas na semana passada, fiquei novamente impressionado com a forte diversidade de 
opiniões em nossa comunidade. Como vamos falar sobre Yogi Bhajan no futuro – em nossos livros, manuais e 
treinamentos?   
 
Com o atraso do relatório até meados e fins de julho sobre as alegações de má conduta de Yogi Bhajan, não 
teremos isso como referência por um pouco mais de tempo.  Mas independentemente do que estiver nesse 
relatório, acho importante que mantenhamos nosso foco na prática dessa tecnologia yóguica – nosso legado 
– e não na personalidade ou em certas ações específicas do homem que compartilhou esse corpo único de 
ensinamentos.  A forma exata que esse foco pode tomar é algo sobre o qual devemos falar juntos.   
 
Por favor, venha ao Fórum/Cúpula de Treinadores nos dias 9, 10 e 11 de julho para começarmos juntos esta e 
muitas outras discussões importantes.   
 
Estes tempos estão nos pressionando a polarizar – há aqueles que pensam que qualquer imagem ou menção 
de Yogi Bhajan é inaceitável, e há aqueles que acham que não manter sua presença seria uma traição.  Somos 
fortes o suficiente para lidar graciosamente com essa polaridade!  Podemos dar a nós mesmos, pessoal e 
coletivamente, o tempo para estarmos com nossas opiniões e crenças, o tempo para o relatório da An Olive 
Branch sair, o tempo para digerirmos esse relatório, e o tempo para uma nova forma coletiva de manter e 
falar sobre nossas práticas e nossa história que seja autêntica, honesta e fortalecedora.    
 
Sim, estes são tempos confusos e desconfortáveis.  E eles vão continuar assim por um pouco mais de tempo.  
Mas com o tempo, vamos nos adaptar e desenvolver uma nova e melhor cultura e mensagem. O KRI 
continuará a manter o espaço para toda a nossa comunidade de formadores de professores passar por este 
difícil processo de crescimento, juntos, com abertura, inclusão e transparência.   
 
Espero vê-los online no fórum de treinadores no próximo mês, e que o Guru Ram Das nos abençoe a todos. 
 

 
     

• Fórum/Cúpula Global de Treinadores - Inscreva-se aqui para esse evento importante. 
 

• Próximos treinamentos de facilitadores em italiano e alemão - Se você está aberto para 
facilitar chamadas com outros treinadores, para sustentar o espaço para a partilha e o processo 
sobre nossas circunstâncias atuais, por favor, registre-se para uma orientação de facilitadores 
aqui.   

o Em Italiano - Martedi, 16 di Giugno 2020 dalle 15:30 alle 17:00 (Roma, Italia) 
o Auf Deutsch - Mittwoch, 24. Juni von 19:00 bis 21:00 Uhr (Berliner Zeit) 



 
• Catálogo completo dos cursos de desenvolvimento profissional dos cursos on-line da Série de 

Desenvolvimento Aquariano - https://learntogether.sutra.co  
Veja nosso catálogo de cursos para atualizações e novos cursos! Todos os cursos "ao vivo" 
estão afixados no topo. Se você não conseguir assistir ao vivo, basta assistir ao replay uma 
semana depois. 
O catálogo é codificado por cores: roxo=pedagogia/arte do ensino, azul=pesquisa, 
laranja=capítulo de conteúdo, verde=inclusão & justiça social. 

o Kundalini Agora: Perspectivas de Permacultura na Mudança Organizacional - 
Quinta-feira, dia 18 de junho, 10h30 EDT (New York City).  Miguel Mendez, professor 
de bem-estar holístico e regenerador da terra, explora o apoio aos movimentos 
sociais que levam a uma verdadeira mudança sistêmica! De uma perspectiva da 
permacultura, vamos fazer progressos sustentáveis em tempos de crise. Através da 
observação, da liderança circular, não-hierárquica e da centralização das vozes 
marginalizadas, podemos cuidar das nossas organizações, juntos, e sermos fecundos.  
Junte-se a nós e dialogue conosco enquanto compartilha uma visão de mudança 
verdadeira!  

o A série em andamento Incorporando o Antirracismo: Sendo a Mudança! – entre em 
qualquer ponto da série de seis semanas para desempacotar, explorar e crescer 
juntos.  

o Se você tem um tópico a apresentar, envie um e-mail para japa@kriteachings.org 
 
 
* Tradução feita com a versão gratuita do tradutor www.DeepL.com/Translator 


