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● Veja o vídeo semanal de Amrit aqui - Entrevistas presenciais no Festival
Europeu de Yoga, e outras formas de se envolver
● Re-Licenciamento de treinadores - Este ano ofereceremos uma maneira
diferente e mais eficiente para você renovar sua Licença de Treinador KRI. Os
instrutores em todas as funções na Academia são obrigados a relicenciar e se você
for um Treinador Principal ou Profissional, você precisará de uma licença válida
2022-2023 para ser um eleitor automaticamente reconhecido nas próximas
eleições SSSC. Todos os instrutores receberão um e-mail com um link e instruções
sobre como relicenciar em 1º de maio de 2022.
● Registro para VOTAÇÃO nas próximas eleições SSSC - Como mencionado
anteriormente, todos os instrutores Lead e Professional 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

● Expansão do Comitê Consultivo Global - O Comitê Consultivo Global serve
à Academia através da visão das Cúpulas de Instrutores e da condução do processo
de expansão e mudança na Academia através do processo de proposta e votação.
O Comitê está atualmente trabalhando ativamente na Cúpula Global em setembro.
São necessários membros da Ásia, Oceania e Europa. A KRI terá reuniões para
esses fusos horários. Favor contatar Hari Charn Kaur hck@kriteachings.org se você
estiver interessado em participar.

● Você é um mentor e está aberto a aceitar novos aprendizes? Você é um
mentor na academia que tem tempo e paixão para apoiar o desenvolvimento das
próximas gerações de instrutores? Há profissionais que estão procurando
mentores Practicum que precisam de sua sabedoria e apoio. Há também
candidatos que precisam de mentores. Há membros da academia à procura de
um novo mentor. A KRI precisa de seu nome, pois estamos criando uma lista de
mentores disponíveis. Se você estiver aberto a aceitar novos mentores, por favor
informe Hari Charn Kaur!
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● KRI está procurando um escritor em meio período - Estamos procurando
alguém de 10-15hrs/wk para ajudar a escrever conteúdo para nosso site, e-mails e
posts nas mídias sociais. Por favor, veja uma descrição completa do trabalho aqui.
Se você, ou alguém com quem você trabalhe, estiver interessado em se candidatar,
por favor, envie um currículo e escreva uma amostra para Amrit Vela Kaur Ramos.

● Reuniões de grupos de afinidade BIPOC - Você já perguntou (ou foi
perguntado) por que as pessoas do BIPOC são atraídas umas às outras e se sentem
confortáveis para se reunir umas com as outras? Há vinte anos, a afro-americana
Beverly Tatum escreveu o livro "Why All The Black Kids Sit Together at the
Cafeteria? Um best-seller nacional que estimulou o diálogo sobre o que é
realmente importante para as pessoas cujas vozes não foram ouvidas antes.
Queremos ouvir essas vozes hoje, e aprender a preencher a lacuna para que todos
nós nos sintamos validados, ouvidos e vistos através de nossos treinamentos e
aulas de ioga.
Encontro mensal da comunidade para treinadores/professores de cor; uma reunião
de apoio em grupo para professores/formadores da comunidade que foram
subrepresentados e se identificam como pessoas de cor para apoio mútuo e
solidariedade. Clique aqui para mais informações e para se inscrever para esta
reunião na Terceira Terça-feira do mês, 13h00 PST, 14h00 MT; 16h00 EST; 19h00 Togo,
África; 9h00 Paris, França, Berlim, Alemanha e África do Sul, 5h00 Sidney, Austrália.

● Reuniões de grupos de afinidade de corpo branco com zoom - "Não são
nossas diferenças que nos dividem". É a nossa incapacidade de reconhecer, aceitar
e celebrar essas diferenças", Audre Lorde. Nestes tempos em que a polarização
está em toda parte, podemos usar nosso conhecimento yogico para promover a
criação de uma comunidade de Kundalini Yoga verdadeiramente acolhedora, onde
podemos realmente encontrar Aquele que não minimiza nossas diferenças, mas as
abraça e as compreende. O que seria necessário para criar coletivamente um
ambiente de igualdade e validação e explorar os temas e passos em direção a uma
comunidade de yoga mais inclusiva? Desenvolver o músculo para discutir
identidades, interseções e nossos vários privilégios é uma forma de valorizar e
apoiar nossas diversas perspectivas globais. Na KRI queremos encorajar as pessoas
de Corpo Branco a se reunirem e explorarem livros, vídeos e links para se educarem
e se tornarem versados em ocupar espaço para os outros, honrando e celebrando
nossas diferenças.
Encontro Mensal da Comunidade para Treinadores e Professores de Corpo
Branco/Corpo Leve; uma reunião de apoio em grupo para professores/formadores
da comunidade para explorar a brancura como paradigma dominante e o impacto
do privilégio em nosso mundo de yoga Kundalini. Clique aqui para mais
informações e para se inscrever nesta reunião na terceira terça-feira do mês,
começando quarta-feira, 18 de maio, 11h00 PST, 12h00 MT & Central Times; 14h00
EST/Nova York, EUA; 17h00 Togo, África; 19h00 Paris, França, Berlim, Alemanha &
África do Sul, 4h00 Sidney, Austrália.

Aqui está outro recurso que considera interseccionalidade, privilégio e raça;
Desembrulhar a Mochila do Privilégio e um para contar histórias e reservar espaço
um para o outro - https://aminatacairo.com.
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