
 

Atualização do Treinador 
1º de setembro de 2020 
 

● Assista ao vídeo semanal de Amrit aqui - Reconciliação Compassiva, avançando cuidadosa e 
lentamente, e o novo Manual do Professor Aquariano.  Clique no "CC" na parte inferior do vídeo 
para ver as legendas em vários idiomas. 
 

● Novo Professor de Aquário Interino - será lançado em inglês no dia 1º de setembro de 
VitalSource.  Ele estará disponível em dois formatos - um com foto e nome de Yogi Bhajan na 
capa, e outro sem.  O manual existente ainda pode ser usado também para os instrutores que 
preferem isso.  
 

● Encontros do TTEC de setembro - Como a Global Summit, haverá dois "trilhos" ou faixas de 
tempo diárias disponíveis, com cada um cobrindo os mesmos itens da agenda (portanto, a 
expectativa é de que você só participe de um dos dois trilhos).  Por favor, registre-se aqui para o 
horário que funciona para você nos dias 20, 21 e 22 de setembro.  Há a possibilidade de 
precisarmos ir mais uma hora pelo menos no Dia 1, mas os horários esperados são: 

○ A faixa 1 será 8:00-12:00 Horário de Verão da Europa Central (CEST) e  
○ Faixa 2 será 17:00 - 21:00 CEST 

 
● Mudanças no pessoal do KRI 

○ Estamos nos despedindo (por enquanto) de Sadhu Kaur, que serviu como Coordenador 
de Desenvolvimento Profissional, e estamos recebendo Siri Sahib Singh, do Brasil, que 
estará cobrindo esta posição. 

○ A partir de setembro, Inderjot Kaur do México estará trabalhando com Japa Kaur, para 
continuar expandindo os Cursos Online da KRI.  

 
● O Comitê de Certificação está procurando um novo membro - uma descrição do que este 

comitê faz (atualmente - sabendo que pode mudar), os requisitos de elegibilidade e o 
procedimento de seleção estão delineados neste documento.  Se você se qualificar e estiver 
interessado, por favor, envie um e-mail para Amrit Singh. 
 

● O Conselho de Administração da KRI está procurando novos membros - A intenção é 
fortalecer e equilibrar a representação do Conselho em todo o mundo e incluir vozes que 
representem os pontos de vista e perspectivas de nossa diversificada comunidade.  Para isso, 
convidamos você a auto-nomear e/ou recomendar candidatos qualificados que estejam 
interessados em reinventar o KRI para atender às necessidades, à consciência e ao coração 
desta Nova Era.  Eles NÃO precisam ser treinadores de professores.  Se você estiver interessado 
em se auto-nomear ou conhecer uma pessoa que adoraria servir os ensinamentos e 
tecnologias da Kundalini Yoga, envie um pedido de mais informações e uma inscrição para 
Gurusahay Singh Khalsa. 

https://vimeo.com/451478627
https://na.eventscloud.com/ehome/569510
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2020/08/Certification-Committee-Purpose-and-Membership.pdf
mailto:amrit@kriteachings.org?subject=Intersted%20in%20helping%20with%Certification%20Committee
mailto:Gurusahay@gmail.com?subject=interested%20in%20the%20KRI%20board%20of%20directors


 
● Pedido de Orações - Orações de cura são solicitadas para Hari Jiwan Singh da Alemanha, que 

está aguardando um transplante pulmonar. 
 

● Webinars de setembro do KRI - 
○ Da crise à comunidade: O que significa estar conectado?  Com Natasha & Lorenz Sell. 

Junte-se a nós quinta-feira, 10 de setembro, 12-2 EDT (Nova Iorque). 
■ Junte-se como uma comunidade para criar uma conexão 
■ Explorar este território em um ambiente seguro, de apoio e até lúdico, à medida 

que trazemos as nuances de nossa experiência pessoal à presença em nosso 
container coletivo 

■ Um espaço relacional para descobrir nossa humanidade comum através da 
prática de escuta profunda e presença encarnada 
 

○ Eleve seu Ásana com Sat Siri. Junte-se a nós ao vivo quinta-feira, 17 de setembro às 19h 
EDT (Cidade de Nova Iorque) 

■ Como ensinar posturas em treinamentos/oficinas com nuance, sutileza! 
■ Compartilhe esta base, encoraje o amor ao movimento 
■ Abrace, aprofunde-se no asana dentro de seu próprio corpo 

 
○ O Resgate do Pai: Queda e Ascensão do Masculino como uma Busca Espiritual. Com 

Guru Sansar Singh.  Junte-se a nós ao vivo segunda-feira, 7 de setembro às 12h, horário 
do Chile (Santiago) En Espanol. Junte-se a nós ao vivo Data /Tempo a ser anunciado para 
o inglês. 

■ A queda do pai como uma história de mito universal em nossos corações 
■ O arquétipo de resgatar/resgatar o pai 
■ Separando o trigo do joio 
■ Recuperando virtudes para abraçar o futuro juntos 

 
○ A História do Kundalini Yoga com Pavandev Kaur!  Junte-se a nós para uma série de seis 

semanas a partir de terça-feira, 20 de outubro, das 5 às 19 horas EST (Nova Iorque) até 24 
de novembro. 

■ Descubra de onde veio a tecnologia da Kundalini Yoga! 
■ Mergulhe seus dedos dos pés no vasto rio da história da ioga e descubra as 

origens 
■ Os Vedas, História Antiga, Tantra, Bhagavad Gita & Bhakti, Hatha Yoga e muito 

mais 
 
 

 
* Tradução feita com a versão gratuita do tradutor www.DeepL.com/Translator 

 

 

https://sutra.co/circle/o09ozi/discussion
https://www.sutra.co/about
https://asana.sutra.co/
https://padre.sutra.co/
https://father.sutra.co/circle/vpziy3/discussion

