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● Assista aqui ao vídeo semanal de Amrit - como Just Outcomes shared in the summit -
estamos trabalhando para uma história compartilhada - não uma história idêntica, mas
uma grande o suficiente para permitir que todas as nossas diferenças coexistam umas com
as outras.  E "a qualidade das relações entre nós faz, e fará, diferença".  Haverá discussões
contínuas durante os próximos meses e anos.  Era evidente que os instrutores estão
prontos para aparecer e ter essas conversas da maneira edificante que está em
alinhamento com nossos valores.

● Cúpula de Treinadores - Em 8 e 11 de julho tivemos a Cúpula Global de Treinadores da ATA
- Construindo Pontes para Melhorar Nosso Serviço. O tempo em conjunto foi realmente
um pivô para o futuro. Foi uma oportunidade de comunicação autêntica e consciente entre
instrutores de mais de 14 países em vários idiomas. Discussões sobre tópicos fundamentais
e às vezes desafiadores aconteceram durante as quatro sessões.  O Comitê Diretor está
completando um relatório de acompanhamento completo a ser enviado até 26 de julho e
será publicado no Sutra juntamente com notas dos grupos de discussão.  As gravações das
oficinas que foram oferecidas em inglês e espanhol estarão disponíveis no Centro de
eLearning até 8 de agosto. No próximo boletim, incluiremos uma lista completa dos
workshops oferecidos e como acessá-los.

● A relação entre a Kundalini Yoga e o Sikh Dharma - Os instrutores envolvidos na
comissão SSSC-KRI redigiram este documento de posição a respeito da relação entre a
Kundalini Yoga e o Sikh Dharma.  Esperamos que seja útil.

● Novo rascunho do Código de Conduta para Professores da Kundalini Yoga - Este
rascunho está aberto para discussão e diálogo no Sutra aqui.  A esperança é de que
traremos uma versão disto para as reuniões da TTEC de outubro.

● The Roots and Context of Kundalini Yoga as Taught by Yogi Bhajan - Um dos
pesquisadores de yoga que a KRI contratou, Rob Zabel, entregou seu relatório sobre a
história de nossas práticas. Você pode baixá-lo aqui.

● Atualização sobre a pesquisa demográfica - Veja esta carta da equipe de Diversidade,
Equidade e Inclusão de Pessoal da KRI sobre os próximos passos com a pesquisa
demográfica que pilotamos na Cúpula de Instrutores de Dezembro de 2020.

● Próximos Workshops de eLearning para você e seus alunos

https://vimeo.com/575339481
https://kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2021/07/The-relationship-between-Kundalini-Yoga-as-Taught-by-Yogi-Bhajan-and-Sikh-Dharma-v5.pdf
https://sutra.co/circle/rm9sqj/discussion
https://kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2021/07/R.-Zabel-The-Lion-in-the-West.pdf
https://kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2021/07/KRis-demographic-survey-update-letter-to-trainers.pdf


● Workshop de Comunicações Celestes - Estude esta forma especializada de
meditação para que você possa ensinar melhor as Comunicações Celestes e
compartilhar a alegria desta forma artística de meditação. Adarsh Kaur lidera
Comunicação Celestial para o Coração 19 de julho, replay disponível, desconto
especial para Treinadores, clique AQUI para se registrar.

● YOGA DE INTERSECIONALIDADE: As Raízes Africanas da Kundalini Yoga & Justiça
Social. Este é um workshop autogestionado com Gurumukh Mark Harris MA, CADC I,
MAC. Você não pode perder esta oportunidade de entender a Kundalini Yoga a partir
de uma perspectiva de diversidade e inclusão. Todos os professores e instrutores de
Yoga que navegam na Era Aquariana precisam desta aula para compreender as
complexas interseções de classe, raça, habilidade e como ser sensível com
conhecimento e profundidade. Desconto especial para o início deste workshop de
autodidata. Envie um e-mail para japa@kriteachings.org para a entrada de
instrutores nesta aula especial, 6 horas de conteúdo pré-gravado que você faz em
seu próprio ritmo. Preço de entrada pública $299, Treinadores; $250. Esta classe tem
bolsas de estudo conforme a necessidade, contate
professionaldevelopment@kriteachings.org para solicitar. Clique aqui para mais
informações.

● Novos Administradores Regionais ATA - A KRI está avançando com a implementação dos
novos administradores locais da Academia para melhor apoiar nossa comunidade de
instrutores. Dev Atma Kaur (EUA e Canadá), Preet Kamal Kaur (Ásia e Austrália), juntamente
com Puranjot Kaur (Brasil) e Sarb Jit Kaur (Europa, África, América Latina) estarão ajudando
a todos vocês como Administradores Regionais da Academia de Instrutores Aquários nas
respectivas regiões. Todas as informações e detalhes sobre as novas administrações
regionais podem ser encontradas na página de administração regional da ATA no site de
apoio ao treinador.

● Renovar sua licença de treinador hoje - Lembre-se que as licenças de treinador expiraram
em 1º de julho. Se você ainda não renovou sua licença, preencha o formulário e faça o
pagamento antes de enviá-la. Para aqueles que já cuidaram de sua renovação, muito
obrigado!

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

https://www.eventbrite.com/e/153290497003/?discount=trainers
mailto:japa@kriteachings.org
mailto:professionaldevelopment@kriteachings.org
https://yoi.sutra.co
https://yoi.sutra.co
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/ata-regional-administration/
https://forms.gle/AWW6HJE8bxkqNeHk8

