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● Assista ao vídeo semanal de Amrit aqui - votação SSSC e 2022 KRI
Outstanding Achievement Awards.

● Próximas eleições SSSC - Como mencionado anteriormente, todos os
instrutores Líderes e Profissionais são automaticamente registrados para votar nas
próximas eleições SSSC (agosto de 2022). E os estagiários e associados podem se
candidatar para serem eleitores. A KRI encoraja fortemente a todos vocês a
exercerem seu direito de voto! Leia mais detalhes em seu idioma aqui:

Inglês / Espanhol / Português / Alemão / Francês / Italiano / Chinês / Russo

● 2022 KRI Outstanding Achievement Award - Como parte dos esforços da KRI
para aumentar a participação da comunidade, este ano realizamos nomeações
abertas para o Prêmio KRI Outstanding Achievement. O homenageado ou
homenageados serão escolhidos por VOCÊ - os membros da ATA! Leia sobre os
indicados em seu idioma usando os links abaixo. E depois vote em quem você
gostaria de ver reconhecido desta forma aqui.

Inglês / Espanhol / Português / Alemão / Francês / Italiano / Chinês /
Russo

● Vindo o documentário VICE - Recebemos a notícia de que o programa VICE,
"True Believers", apresentando o SSSC e 3HO, começará a ser exibido em 11 de abril
de 2022. Embora nós mesmos ainda não tenhamos visto o programa, fontes
indicaram que a cobertura de nossas organizações e a prática da Kundalini Yoga
provavelmente será inclinada e poderá pintar um quadro desequilibrado de nossa
comunidade e práticas. Preparamos aqui algumas informações básicas para ajudar
você, se necessário, a lidar com o impacto deste programa.

● Meditação Global para projetar pela paz - Incentivamos a todos a cantar o
mantra "Sat Narayan Wahe Guru, Hari Narayan Sat Nam" para projetar o fim de todas
as guerras ao redor do globo. 3HO Europa organizou uma prática online diária à qual
qualquer pessoa pode aderir através de seu website.

https://youtu.be/vQOmTrshFOU
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2022/03/Letter-welcoming-new-ATA-voters-ENG.pdf
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2022/03/Carta-de-bienvenida-a-los-nuevos-votantes-de-ATA.pdf
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2022/03/Letter-welcoming-new-ATA-voters_PORTUGUESE.pdf
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2022/03/Letter-welcoming-new-ATA-voters-German.pdf
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2022/03/Lettre-de-bienvenue-elections-SSSC-FRE.pdf
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2022/03/ITA_Letter-welcoming-new-ATA-voters.pdf
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2022/03/Letter-welcoming-new-ATA-voters-Chi.pdf
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2022/03/Letter-welcoming-new-ATA-voters-RUS.pdf
https://www.surveymonkey.com/r/ZSYKKHD
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2022/03/2022-KRI-Nominees-English.pdf
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2022/03/2022-KRI-Nominees-Spanish.pdf
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2022/03/2022-KRI-Nominees-Portuguese.pdf
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2022/03/2022-KRI-Nominees-German.pdf
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2022/03/2022-KRI-Nominees-French.pdf
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2022/03/2022-KRI-Nominees-Italian.pdf
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2022/03/2022-KRI-Nominees-Chinese.pdf
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2022/03/2022-KRI-Nominees-Russian.pdf
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2022/03/Notice-to-Trainers-regarding-VICE-program-1.pdf
https://www.3ho-europe.org/


● Mais transparência - A seu pedido, a KRI tem uma nova página na Internet
que descreve os comitês permanentes, como você pode participar, links para notas
de reuniões anteriores, etc. Consulte-a aqui.
● Diversidade Equidade e Inclusão - O objetivo da KRI é ter nossos graduados
de Nível Um, membros da ATA, funcionários da KRI e da diretoria da KRI para serem
totalmente representativos das comunidades que servimos - e isso significa
representativos em todas as dimensões (tais como raça, gênero e identidade sexual,
geografia, status sócio-econômico, nível educacional, etc.). Ainda não chegamos lá, e
por isso precisamos continuar perguntando sobre o porquê. Por que há tão poucos
treinadores de cor? Por que as porcentagens de graduados de nível 1 de cor são
menores do que na comunidade mais ampla? Até que possamos entender e
abordar estas questões, não seremos tão eficazes como precisamos ser no
compartilhamento da tecnologia da Kundalini Yoga e Meditação. Uma parte disto é
nossa pesquisa demográfica anual - que será parte do próximo processo de
licenciamento de treinadores que começará em maio.

● Próximos cursos de eLearning - clique abaixo para saber mais.

● O SSSC está sediando um evento de Fórum Comunitário aberto, com 2
sessões, 25 e 27 de março. Especialmente com instrutores líderes e profissionais
agora capazes de votar automaticamente nas próximas eleições para a diretoria da
SSSC, aprender mais sobre o que está acontecendo e dar voz a suas opiniões. Leia
mais sobre isso, encontre os detalhes da reunião, e links para se registrar aqui.

https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/kri-committees/
https://www.ssscorp.org/sangat-forums.html

