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● Assista ao vídeo semanal de Amrit aqui - Princípios versus Preferências

● Lembrete - Próximas reuniões da TTEC. Inscrição gratuita AGORA.
○ 28, 29 e 30 de outubro
○ Faixa 1 - 10h-12h, horário de NYC (EDT)
○ Faixa 2 - 19h-9h, horário de NYC (EDT)
○ Quinta-feira 28 de outubro - Proposta para simplificar a papelada da ATA:
○ Sexta-feira 29 de outubro - Proposta para Redefinir os Papéis na ATA
○ Sábado 30 de outubro - Proposta de adoção de um novo Código de Conduta para

Professores de Kundalini Yoga
○ E uma festa de aposentadoria para Sarb Jit Kaur no final de cada uma dessas seções!

Se você quiser, por favor, comente aqui o quadro de Kudo dela.

● Princípios-chave para orientar as mudanças da KRI - Em 5 de outubro tivemos duas
conversas, facilitadas pela Just Outcomes.  Os participantes iniciaram um processo de
enumeração de princípios-chave para orientar nosso trabalho coletivo em torno do papel
das hierarquias dentro da Academia, e como melhor manter espaço para as diversas
relações dos treinadores com o legado de Yogi Bhajan. Veja aqui a gravação de seus
enquadramentos.  Alguns de nós, funcionários da KRI, ainda estamos organizando as
anotações destas reuniões, e vamos refletir na próxima atualização dos treinadores por
e-mail os princípios que surgiram e um convite para uma atividade onde todos vocês
podem ajudar a dar os próximos passos com estes princípios.

● Nova edição do Vitality and Stress agora disponível. Temos o prazer de anunciar que a
tão esperada 3ª edição do manual Vitality & Stress (Inglês) do Nível Dois já está disponível
através da Vital Source. A cópia impressa estará disponível para compra através da Trainer
Store até o início de novembro.

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

https://vimeo.com/631081480
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAkduiurDosHtbKUxyV6GNz-Yo5o8JZO-RQ
https://www.kudoboard.com/boards/t9QMZ8tw
https://youtu.be/1kb_02cxqwM
https://youtu.be/1kb_02cxqwM
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/store/product/ebook-vitality-stress-student-manual-2/

