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● Programa de Reparações Anunciado - A seguinte declaração da
Corporação Siri Singh Sahib e de todas as nossas organizações afiliadas está
sendo compartilhada sobre nosso trabalho contínuo para reconhecer e
aprender com as várias experiências de danos compartilhadas pelos
membros atuais e antigos, e para curar nossa comunidade global. Para ler o
Aviso de Reconhecimento, Desculpas e Plano de Reparação, por favor clique
aqui. A KRI espera ter outra carta para compartilhar em nossa próxima
atualização de instrutores com apoio adicional especificamente para vocês
como instrutores.

● Kundalini Beyond Borders - A Kundalini Beyond Borders é uma
iniciativa da KRI & IKYTA para fornecer subsídios aos professores de Kundalini
Yoga certificados pela KRI que estão levando a Kundalini Yoga a uma
população carente. A KRI está empenhada em garantir que qualquer pessoa
que deseje experimentar a Kundalini Yoga tenha acesso, se sinta bem-vinda e
se sinta segura na prática. Este programa de subsídios é projetado para apoiar
este compromisso, fornecendo subsídios aos professores que expandem o
impacto da Kundalini Yoga para as populações com acesso limitado ou
nenhum acesso atualmente.
Você pode ler mais sobre este grande programa aqui. E se você está
atualmente fazendo trabalho, ou planejando fazê-lo, que possa se adequar
aos critérios para estas bolsas, você pode se candidatar aqui.

● Novos recursos no site do KRI para você e seus alunos - Uma
descrição simples do programa Three Levels of Aquarian Teacher, com links
para o treinador mundial e diretório de programas para promover seus
treinamentos, como reconhecer um treinamento KRI, e os benefícios da
certificação KRI.

● Reuniões do grupo de afinidade BIPOC zoom - O KRI está
organizando um Encontro Comunitário Mensal para Professores e
Treinadores de Cor para apoio mútuo e solidariedade. Clique aqui para se
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inscrever nesta reunião na terceira terça-feira do mês a partir de 19 de abril de
2022, 13h PST, 16h EST., facilitada por Atma Chanan Kaur PhD. Aberto a todos
que se identificam como família BIPOC ou pessoa de cor.
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