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● Assista ao vídeo semanal de Amrit aqui - Estou animado para o nosso futuro!  Mantendo
a integridade dos ensinamentos como eles têm sido, mas inovando os métodos para
ensiná-los e alcançar os estudantes de hoje.  Modelos inovadores de Treinamento de
Professores com misturas de ferramentas pedagógicas on-line e presenciais, novas
ferramentas pedagógicas, uma cultura de instrutores que se apóiam uns aos outros e
compartilham suas ferramentas.  Mais foco regional do que global, sem perder as preciosas
interligações entre culturas e continentes que são tão especiais em nossa escola global de
Kundalini Yoga.

● Acompanhamentos da Cúpula de Treinadores: Workshops e Notas -

○ Você pode encontrar as notas de todas as discussões do grupo de discussão, em
muitos idiomas, aqui.

○ Houve muitas oficinas de AMAZING realizadas durante a cúpula, e a maioria foi
registrada.  Os participantes do encontro têm livre acesso a todos os workshops
(todos vocês terão recebido um e-mail na semana passada com seu link), e todos os
membros da ATA podem, por uma pequena taxa, também ter acesso ilimitado a
eles.  Clique no link abaixo para ver a lista de 4 workshops em inglês e 2 em
espanhol, e para se registrar para ter acesso.
2021 ATA Global Summit Workshops - Acesso para os membros da ATA que não
participaram da Cúpula

○ O relatório completo da Cúpula pode ser acessado aqui.

● Reuniões TTEC de Outubro - Aqui está um cronograma para quando as reuniões serão
realizadas e como as propostas serão processadas. Envie um e-mail a Amrit Singh com
quaisquer perguntas!

https://vimeo.com/585775263
https://drive.google.com/drive/folders/1sL4exFi0oLPaxksYqz-B6lzHzePTcJmQ
https://sutra.co/circle/634lly/register?preview=true
https://sutra.co/circle/634lly/register?preview=true
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/trainer-forums/global-summit-3/


● O KRI está recrutando dois administradores regionais em tempo parcial! - Qualquer um
de vocês é bem-vindo a se candidatar, mas também por favor compartilhe com suas
equipes ou professores que possam estar qualificados e interessados. A descrição das
funções pode ser encontrada aqui.  Por favor, envie um currículo e uma carta de
apresentação para Puranjot Kaur, se estiver interessado!

● Mais diálogo em torno das conexões entre Kundalini Yoga e Sikhi - Um grupo de
instrutores está interessado em mais discussões em torno deste tópico, e o rascunho de
documento que foi lançado recentemente (você pode lê-lo aqui), e talvez oferecer edições
ou outra versão.  Qualquer pessoa interessada, por favor, leia o rascunho do documento e
faça anotações/comentários pessoais. Envie um e-mail ou WhatsApp Amrit Singh para
expressar seu interesse, e algumas discussões de zoom serão organizadas com a intenção
de reunir-se para re:o que o primeiro documento cumpriu e que outras perguntas/tópicos
são necessários para a clareza.  A partir daí, o grupo pode decidir propor mudanças naquele
documento, ou criar um esboço para um novo, e partir daí.  Você também pode ler algum
diálogo anterior do Sutra sobre este tópico nestes links aqui e aqui.

● Fóruns SSSC Sangat - A Corporação Siri Singh Sahib está com um fórum aberto para
responder perguntas de qualquer pessoa da comunidade no dia 10 de setembro.  Veja mais
sobre o formato deste evento e inscreva-se nesta página da web.

● Inspiração do poder da Consciência de Grupo - Muitas vezes encontro inspiração no
trabalho de Tom Atlee. Um post recente de seu blog capturou muito bem o potencial da
consciência de grupo que eu pensei. "...nossas mútuas inadequações podem se tornar um
recurso, uma maneira de nos conectarmos uns com os outros, como procuramos ser, ver e
agir com aquela maior plenitude que só é acessível através uns dos outros.  É por isso que
acho insensato para nós buscar a sabedoria perfeita como indivíduos, mas sim procurar
estarmos uns com os outros de maneiras que nos ajudem a ver além de nossos diversos
pontos cegos em maior sabedoria, simplesmente porque nossas diferenças são capazes de
pintar uma realidade maior, mais plena e mais parecida com a vida do que qualquer um de
nós sozinho poderia imaginar".

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