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Assista ao vídeo semanal de Amrit aqui - A importância do Naad, da
●
Comunidade e da Seva!
O novo Código de Ética está aprovado e pronto para você usar em seus
●
treinamentos de Nível Um! - Vamos adicionar o novo Código de Ética ao livro
didático do Professor Aquário, mas por enquanto você pode encontrá-lo no site do
KRI aqui.
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.
Reuniões de grupos de afinidade BIPOC - A KRI está organizando um
●
Encontro Comunitário Mensal para Professores e Treinadores de Cor para apoio
mútuo e solidariedade. Clique aqui para se inscrever para esta 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.
A equipe da KRI também está na ATA - KRI tem muitos membros da
●
equipe que também são membros da Aquarian Trainer Academy. Alguns deles
também servem como tradutores para programas em todo o mundo. Você pode
ter oportunidades de trabalhar com eles em muitos ambientes diferentes que a
KRI espera que enriqueçam a experiência de todos. E da mesma forma que Hari
Charn Kaur e Amrit viajaram e ocasionalmente serviram em diferentes programas
sem conflito de interesses, o KRI sente que os administradores também podem

servir em muitas funções diferentes - estando abertos para apoiar todos os
programas igualmente, e sendo recusados em certas circunstâncias, se necessário.
Estamos abertos a qualquer preocupação ou feedback que você tenha sobre
qualquer um dos membros da equipe KRI e como nós servimos.
●

Próximos cursos de eLearning - clique abaixo para saber mais.

