Atualização do Treinador
6 de setembro de 2021
●

Assista ao vídeo semanal de Amrit aqui - Resumo dos itens deste e-mail.

●

KRI está recrutando para 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!

●

Trabalho de pesquisa sobre as origens de alguns dos ensinamentos da Humanologia Por favor, veja este segundo trabalho de pesquisa que a KRI encomendou sobre as origens
de nossos ensinamentos. Este se concentra em alguns dos ensinamentos do estilo de vida
e da humanologia.

●

O KRI tem o orgulho de anunciar 3 novos membros da diretoria! - KRI está recebendo
Dhyan Bhakti Kaur dos EUA, Sohan Kaur da Itália (Alemanha originalmente) e Kirtan
Mantra Kaur do México (Argentina originalmente) em nosso Conselho de Administração.
Para o futuro, a KRI está empenhada em que os próximos membros do Conselho sejam
acrescentados através de um processo eleitoral. Os detalhes de tal processo não estão
100% finalizados, mas você pode ler o esboço rudimentar, em inglês, aqui. Como sempre,
os comentários são bem-vindos. Os links para o esboço em outros idiomas são:
○ Deutsch
○ Italiano
○ Português
○ Español
○ Français
○ 中文
○ Russian

●

E-Learning workshop "Proteção contra doenças virais" com a Dra. Shanti Shanti Kaur com casos de COVID aumentando em muitas áreas, gostaríamos de compartilhar
novamente esta aula em vídeo.

●

Em serviço, curamos os seguintes cursos de E-Learning com códigos especiais de
desconto de 15-20% de desconto para TODOS os membros da Academia:
○ Liderança Viva: Tomada de decisão com GuruSangat Kaur PhD "Replay disponível se
você perder ao vivo" após o título

○
○
○

A Yoga da Interseccionalidade: Raízes Africanas da Kundalini & Justiça Social
Incorporando os 12 Passos: Liberdade do vício com Kundalini Yoga & Meditação
O poder do Navel: Ajuste, Alinhamento e Ativação com Pavanjeet

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

