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● Assista ao vídeo semanal de Amrit aqui - Saudações de Ano Novo

● Datas e inscrições das Reuniões Regionais - Aqui estão as datas das
Reuniões Regionais dos Treinadores.  Por favor, salve a data em seu
calendário e inscreva-se hoje.  Você pode se inscrever para mais de uma
reunião, se desejar.

○ AMÉRICA DO NORTE
9 de fevereiro (quarta-feira), das 17h às 20h (Leste) / 14h às 17h (Pacífico)
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYvc-qgqjIuE9TOETS9LbZu7n0v
PesAUfNf

● ÁSIA
22 de fevereiro (terça-feira) das 7:00h às 10:00h (horário de Pequim)
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZctf-mvrDgtHtZXMbe2Nzqt4k4
Draoa9x2G

● EUROPA
11 de fevereiro (sexta-feira), das 17:00 às 20:00 (CET)
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0vc--ppjsqGtDIDPuEpeZX4yck
0NeGhpf7

● AMÉRICA LATINA
11 de fevereiro (sexta-feira) das 19:00 às 22:00 (horário da
Argentina/Brasil/Chile)
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0pdemppzotGN2Q3_Ye5JaWH
vFdH7RYPpUO

● Nível 3 Melas em 2022 - A KRI está fornecendo seis opções para você
participar de uma Mela este ano.
○ GLOBAL MELA IN SPANISH AND PORTUGUESE (Online)
18-20 de fevereiro de 2022 (Inscrição Aberta até 10 de janeiro) (Inscrição para
Returning Cohorts)

https://youtu.be/VZj1cCjUAxw
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● SOUTHEAST ASIA MELA em inglês (In-Person, somente para New
Cohort)
18-20 de março de 2022 (Aplicação Aberta até 10 de janeiro)

● AMÉRICA DO NORTE MELA em inglês (In-person, Espanola - NM)
12-14 de junho de 2022

● EUROPE MELA em inglês, com traduções se houver participantes
suficientes (In-person, Fondjouan - FRANÇA)
26-28 de julho de 2022

● CHINA MELA em chinês (pessoalmente, Kunming)
4-6 de novembro de 2022

● GLOBAL MELA IN ENGLISH (Online)
17-19 de novembro de 2022

● Princípios de tomada de decisão - Neste link, você pode ver os resultados
de nossa recente pesquisa sobre os princípios de tomada de decisão. Os
resultados mostram que todos os Valores são importantes (Uma média
acima de quatro). Entretanto, sete dos princípios precisam de mais
discussão; porque receberam mais de 2 "Eu não posso viver com este
princípio", ou mais de 4 "Eu não posso viver" + "Eu não gosto". Esses 7
Princípios estão em Orange no Documento.

A KRI está empenhada em ouvir todas as vozes, e estamos criando uma
oportunidade de discussão - especialmente para aqueles de vocês que
discordam de alguns princípios sugeridos. Se você é um daqueles que têm
preocupações ou discordam fortemente de qualquer princípio(s), por favor,
escreva-nos suas razões (hck@kriteachings.org) e/ou inscreva-se para uma
reunião com o Comitê Consultivo Global em 9 de fevereiro de 2022 10:00 AM
Mountain Time: Inscreva-se para a Reunião

Uma vez finalizados esses princípios, vamos nos concentrar em como
utilizá-los para a tomada de decisões. Obrigado a todos vocês que estão
contribuindo para este processo.

● Atualizações sobre o relacionamento entre a KRI e a Siri Singh Sahib
Corporation (SSSC) - Como vocês esperam saber, um pequeno comitê
tem se reunido para discutir as preocupações manifestadas pela
comunidade ATA sobre o relacionamento entre a KRI e nossa corporação
"mãe", a Siri Singh Sahib Corp.  Veja esta atualização para mais informações
sobre este relacionamento, incluindo a notícia de que todos os instrutores
profissionais e líderes poderão votar automaticamente nas próximas
eleições do conselho da SSSC (com estagiários e associados podendo se
candidatar para poder votar).

● Lembrete - indique alguém como potencial ganhador do Prêmio KRI
2022 Outstanding Achievement Award. Se você conhece alguém
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(treinador ou não) que tenha servido à promulgação da Kundalini Yoga,
por favor, nomeie alguém no final desta página da web. A KRI levará as
indicações à ATA para votar sobre quem será o(s) ganhador(es) de 2022!

● Comitê de Diversidade, Equidade e Inclusão - Estamos solicitando que
novos membros do Comitê de Diversidade, Equidade e Inclusão se juntem
a nós para conduzir tarefas e projetos orientados a fazer da KRI uma
comunidade mais inclusiva. Esperamos trazer uma nova perspectiva à
comunidade global que já somos, e estamos abertos a receber propostas
criativas, reunindo instrutores e de todas as nossas comunidades
participantes. Por favor, escreva para Atma Chanan em
atmachanankaur@gmail.com se você estiver interessado e/ou se tiver
idéias que possam servir a este comitê. Obrigado! Agradecemos sua
contribuição.

● Próximos cursos de eLearning em janeiro:
● Lançamento do livro KRI - Junte-se a nós para um Webinar GRATUITO

para Conhecer os Autores do Cultivando a Felicidade, Resiliência e
Bem-estar através da Meditação, da Consciência e do Movimento Um
Guia para Educadores.

Quarta-feira, 19 de janeiro às 7-8 da noite, horário do leste (Nova Iorque)
Clique para CADASTRO

● Bhajan's Yoga: As raízes e o contexto do KYATBYB com Rob Zabel, MA
ERYT-500

Sessão ao vivo; Sábado, 29 de janeiro às 8-10 horas, horário do Pacífico (Los
Angeles); 15:00 GMT (Londres) GRÁTIS e mantenha a reprodução por 72
horas ou compre a gravação por $30 após 72 horas.

Clique para CADASTRO
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