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● Assista ao vídeo semanal de Amrit aqui - Como as próximas reuniões TTEC realmente 
vieram da contribuição de todos vocês. 
 

● Registre-se AGORA para as reuniões do TTEC de abril - Aberto a todos os membros da 
ATA! https://www.eventbrite.com/e/ttec-08-09-10-11-april-2021-tickets-145470093967 
 

 
 

● Novo site de apoio a instrutores - O KRI tem um novo site de apoio a instrutores, criado 
para facilitar a todos os instrutores a busca de documentos ATA e documentos 
administrativos para os programas de Nível Um, Nível Dois e 21 Etapas.  Esperamos que 
você goste e que seja mais fácil de usar! 
 

● Novo Formulário de Verificação de Certificação de Nível Um - Dadas as recentes 
mudanças nos requisitos de certificação de Nível Um, atualizamos o Formulário de 
Verificação de Certificação.  Por favor, use este novo formulário e envie para a KRI como 
parte dos pacotes de estudantes!  
 

● O KRI está contratando um programador WordPress - A KRI está procurando um 
programador para nos ajudar no desenvolvimento e segurança de nosso website. Se você 
estiver interessado em se juntar a nós e nossa equipe entusiasmada e tiver experiência 
com desenvolvimento web em WordPress e segurança, você pode se candidatar ao 
trabalho enviando-nos seu currículo por e-mail para newsletter@kriteachings.org. 
 

● Honrando o Legado de Siri Ved Singh - Siri Ved Singh dedicou sua vida para preservar os 
ensinamentos de Yogi Bhajan por meio de gravações de áudio e, em seguida, gravando em 
vídeo suas aulas. Estas gravações são a base para a Biblioteca dos Ensinamentos e o 
processo de aprovação do Selo KRI.  Ele faleceu recentemente, e você pode ler aqui uma 
peça mais longa reconhecendo sua vida e seu serviço. 

https://vimeo.com/522804620
https://www.eventbrite.com/e/ttec-08-09-10-11-april-2021-tickets-145470093967
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2021/01/11-L1-Certification-Requirements-Form.pdf
mailto:newsletter@kriteachings.org
https://dharmic-opa.org/f/honoring-siri-ved-singh-khalsa


 
● Próximos workshops de e-Learning para você e seus alunos: 

○ Medicina do Ventre e Kundalini Yoga 
Priti Darshan Kaur 
Domingo, 28 de março. 11:00 - 13:00 EST (Nova Iorque) 
O Kundalini é a energia da Mãe Divina. É uma força criativa que faz nascer a vida, faz 
nascer as nações, faz nascer a consciência. Quando cultivamos uma prática com o 
útero, podemos explorar esta faceta de uma relação com a energia da Kundalini. 
Quando fazemos isso a partir de um espaço de amor e respeito pelo útero, obtemos 
acesso a uma medicina inata que reside em todos nós.  
 

○ Clube de Leitura: See No Stranger 
Nirinjan Khalsa, PhD. 
Sextas-feiras, 14, 21 e 28 de maio. 12:00-2:00 EST (Nova York) 
Clube de leitura, com Nirinjan Khalsa Baker PhD. SEE NO STRANGER Um relato 
memorialista & um Manifesto de Amor Revolucionário de Valerie Kaur. Junte-se a 
nós para um clube de leitura especial com o Dr. Khalsa-Baker para explorar este 
excepcional livro de memórias desses tempos. Veja No Stranger é um manifesto 
urgente e um dramático manifesto de despertar, esta é a história do amor 
revolucionário. 
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https://www.eventbrite.com/e/144038154999
https://www.eventbrite.com/e/143171827791

