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Sat Naam Dear Teacher Trainers. 
 

● Obejrzyjcie cotygodniową wiadomość video Amrita tutaj - Następne kroki po ostatnim Global 
Trainer Forum/Summit. Kliknij na "CC" na dole filmu, aby zobaczyć napisy w różnych językach. 
 

● Global Trainer Summit - 9, 10, 11 lipca KRI odbyło się pierwsze spotkanie Online Trainer Summit. 
Uczestniczyli w nim trenerzy z 47 krajów (z 56 krajów, w których odbywa się szkolenie nauczycieli) w 
języku angielskim, francuskim, hiszpańskim, portugalskim, niemieckim, włoskim i chińskim.  Szczyt 
był zupełnie nowym formatem wykorzystującym technologię Open Space.  Wykorzystując Zoom, 
uczestnicy mogli uczestniczyć w każdej dyskusji, która ich interesowała i mogli swobodnie poruszać 
się od breakout roomu do breakout roomu.  Wydarzenie to zostało zrealizowane przez zespół 
sewoadarów z Akademii i wyreżyserowane przez Sat Amrit Kaur, koordynatora Forum Trenerów. 
Magię powiększenia dostarczył Priti Darshan Kaur z KRI.  Wydarzenie wygenerowało ponad 120 stron 
notatek, które są zestawiane przez Sadhu Kaur i zespół, aby umożliwić samoorganizującym się 
grupom roboczym (otwartym dla wszystkich trenerów, nie tylko tych, którzy uczestniczyli w forum) 
przygotowanie propozycji na spotkania Komitetu Wykonawczego Doskonalenia Nauczycieli (TTEC) 
20, 21 i 22 września.  Będą one dostępne online i są otwarte dla każdego trenera, który chciałby w 
nich uczestniczyć.   
 

● KRI jest zainteresowane rozszerzeniem składu Rady Dyrektorów. Naszą intencją jest 
wzmocnienie i zrównoważenie reprezentacji Zarządu na całym świecie oraz włączenie głosów, które 
reprezentują poglądy i perspektywy naszej zróżnicowanej społeczności. W tym celu zapraszamy do 
samodzielnego nominowania i/lub rekomendowania wykwalifikowanych kandydatów, którzy są 
zainteresowani wynalezieniem KRI na nowo, aby sprostać potrzebom, świadomości i sercu tej nowej 
epoki.  Więcej informacji o kryteriach i prośby o zgłoszenie tutaj. 
 

● Wspieramy Państwa w adresowaniu najnowszego, negatywnego artykułu informacyjnego - 
Ostatnio artykuł ten ukazał się w internetowym wydaniu magazynu LA.  Niestety miesza on i myli 
organizację jogiczną 3HO z organizacją religijną Sikh Dharma International.  W przypadku, gdy 
zostaniecie zapytani przez studentów o ten artykuł, dostarczamy ten dokument "talking points". 
Proszę, dajcie nam znać, czy są inne sposoby, w jaki możemy Was wesprzeć w tych trudnych 
czasach. 
 

● Dialog Społeczności - Na Globalnym Szczycie usłyszeliśmy wiele próśb o kontynuację planowania 
Kół Słuchowych w różnych językach i strefach czasowych - szczególnie z raportem z Gałęzi Oliwnej, 
który wkrótce zostanie wydany.  Aby tak się stało, musimy mieć więcej moderatorów wolontariuszy. 

https://vimeo.com/439522927
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2020/07/Request-for-New-Directors-2020.pdf
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2020/07/LA-Magazine-article-7-15-20.pdf
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2020/07/DRAFT-Areas-of-Discussion-for-KRI-Regarding-Recent-Media-Coverage_071620.pdf


KRI będzie wspierać Cię, aby wejść do tej roli.  Proszę kliknąć na ten link i pomóc w ten sposób 
wesprzeć społeczność trenerów!  
 

● Badania naukowe nad Jogą Kundalini - Sprawdź naszą nową stronę internetową z linkami do 
wszystkich artykułów naukowych na temat Jogi Kundalini, podsumowanie tutaj i pełna lista tutaj. 
 

● Informacje o dochodach i wydatkach KRI za poprzednie 11 miesięcy. 
 

● Wyniki ostatniej ankiety przeprowadzonej wśród trenerów: 
○ Chińczycy 
○ Angielski 
○ Francuski 
○ Niemiecki 
○ Włoski 
○ Portugalski 
○ Hiszpański 

 
● Nadchodzące warsztaty online i webinaria: 

○ Nowy termin na Molestowanie Seksualne - co każdy nauczyciel jogi Kundalini musi 
wiedzieć - wtorek 4 sierpnia 12:00-14:00 EDT (Nowy Jork).  Powtórka dostępna tydzień 
później.  Prezentuje Guruka Kaur i Dr. Krishna Kaur.  Ten kurs pokaże Ci jak to zrobić: 

■ Uczynić waszą praktykę nauczania bezpieczniejszą dla was i studentów 
■ Upoważnić siebie i studentów do bycia odpowiedzialnymi członkami społeczności 
■ Efektywna współpraca z Biurem Etyki i Standardów Zawodowych oraz Świadomego 

Rozwiązywania Konfliktów (EPS) 
■ Stosuj nasze wartości w trakcie naszej wspólnej pracy 
■ Przyłączcie się do naszej dyskusji. Przed webinarem wyślij swoje pytania lub tematy, 

które chciałbyś poruszyć, na adres eps@epsweb.org. 
○ Niewygodne rozmowy z Czarnym Joginem - piątek 24 lipca o 12 w południe EDT (Nowy 

Jork).  Prezentuje Vedya Amrita Kaur.  Podobnie jak w przypadku kriji lub trudnej postawy 
jogi, trzymamy się przestrzeni, aby znaleźć komfort w dyskomforcie tego doświadczenia. 
Możemy mieć podobną przestrzeń do rozmów na temat relacji naszej społeczności z 
różnorodnością i integracją. Ten warsztat będzie wymagał od nas relaksu w poczuciu 
dyskomfortu, kiedy nauczymy się kilku koncepcji zintegrowanych z opowiadaniem historii i 
dialogiem. Oto Wasza szansa na zadawanie pytań naszemu prowadzącemu i sobie 
nawzajem. 

○ W stronę płynności: Budowanie nowych sieci porozumienia - W SPANII - wtorek 28 lipca 
17:00-18:30 EDT.  Powtórka dostępna tydzień później.  Ostatnie czasy wpędziły nas nagle w 
nową rzeczywistość. Stoimy przed wyzwaniem ponownego zrozumienia świata i odkrycia 
nowych sposobów odnoszenia się do siebie nawzajem i do nauk Jogi Kundalini.  Ze strachu i 
niepewności w naszej psychice oraz oporu przed nieznanym, zakotwiczamy się w znanych i 
wygodnych modelach nauczania, uniemożliwiając nam nurkowanie w płynności chaosu. 
Tęsknimy za eksperymentami, które pozwalają nam wyobrazić sobie na nowo wiedzę, która 
podtrzymywała nas w przeszłości, aby pozwolić nam być w zgodzie z czasem. 

 
 
 
 
* Tłumaczenie z darmową wersją tłumacza - www.DeepL.com/Translator 
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