
 

Atualização do Treinador 
7 de setembro de 2020 
 

● Assista ao vídeo semanal de Amrit aqui - O ritmo da mudança está demais ou de menos? Clique no 
"CC" na parte inferior do vídeo para ver as legendas em vários idiomas. 
 

● A Versão Interina do The Aquarian Teacher - foi disponibilizada como uma atualização automática 
dentro da VitalSource.  Todos os treinadores devem ter acesso a ela agora.  Favor entrar em contato 
com HariShabad Kaur se você estiver tendo algum problema. A nova versão também está disponível 
digitalmente na Loja de Descontos para Treinadores no site de suporte ao Treinador do KRI, e em 
breve também estará disponível nos parceiros editoriais do KRI que estão atualmente vendendo o 
manual em inglês. 
 

● Reuniões TTEC - Ainda precisamos de alguns tradutores para ajudar.  Ajudar como tradutor não o 
afastaria de você mesmo participar! Se você estiver disposto a ajudar, por favor, entre em contato com 
Manou.   
 

● Divulgando notícias positivas sobre a Kundalini Yoga - Estamos divulgando notícias positivas sobre o 
Kundalini Yoga!  Estes dois artigos foram captados recentemente por muitas publicações online. 

○ Encontre a paz durante a incerteza pandêmica com a Kundalini Yoga e a meditação 
○ Este é um artigo da National Geographic com algumas citações do Diretor de Pesquisa da KRI - 

Dr. Satbir Singh.   
 

● Relatório Anual da KRI - Em parte em resposta ao seu pedido muito válido de maior transparência, o 
KRI produziu nosso primeiro relatório anual, cobrindo as atividades do ano fiscal anterior, de julho de 
2019 a junho de 2020.  Você pode acessar o relatório aqui. 
 

● Você Quer Mais Chamadas Zoom para Treinadores? - Ainda temos mais uma chamada de zoom 
agendada para terça-feira 8 de setembro às 15h30, horário da Europa Central.  Você pode se registrar 
aqui para isso. Gostaríamos de ver se há um desejo de mais chamadas.  Por favor, informe-nos se você 
gostaria de mais chamadas por e-mail aqui. 
 

● Seva Corp - Se você ou seus alunos precisarem de alguma inspiração, verifique esta nova iniciativa 
que a 3HO está liderando.  A missão da Seva Corp é aproximar comunidades ao redor do mundo 
cultivando uma presença e uma rede de sevadars, assim como compartilhar informações sobre o que 
está acontecendo em suas localidades.  Os quatro pilares do trabalho: conexão, treinamento, apoio e 
projeção.  O Instagram é sua plataforma principal.  Confira: 
https://www.instagram.com/globalsevacorps/ 
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● Webinars de setembro da KRI -  
○ O Resgate do Pai: Queda e Ascensão do Masculino como uma Busca Espiritual 

El Rescate del Padre: Caída y Ascenso de lo Masculino Como una Gesta 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 TBA para 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 

 
○ 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 

 
○ Levante seu Ásana com Sat Siri.  Junte-se a nós ao vivo quinta-feira 17 de setembro às 19h 

EDT (Cidade de Nova York) 
■ 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 

 
○ A História da 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 
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