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● Assista ao vídeo semanal de Amrit aqui - O mundo do yoga está
mudando. Temos que nos adaptar. Como a KRI pode ajudar você a fazer isso?
Compartilhe seus pensamentos em nossa discussão sobre o Sutra!

● O licenciamento do treinador está agora ABERTO - Por favor, reserve um
momento e re-licencie agora! Você pode mudar para seu idioma usando o menu
suspenso no canto superior direito.

● Inscreva-se na VOTAÇÃO nas próximas eleições SSSC - Estamos
entusiasmados que o Conselho SSSC tenha aberto o processo para que
Treinadores Líderes e Profissionais sejam eleitores nas próximas eleições. Você se
qualifica automaticamente para poder votar se você for um Treinador Principal ou
Profissional.

Por favor, apóie sua comunidade para sair da votação e expandir o eleitorado para
incluir pessoas que têm praticado Kundalini Yoga & Meditação por 7 anos
consecutivos.
Como você pode ajudar:
Esperamos que todos os estagiários e associados se juntem ao eleitorado! Sua voz
é importante e queremos que você vote.

Estagiários e Associados, por favor, clique aqui para se registrar para votar e
ver os prazos eleitorais.

Envie uma mensagem à sua comunidade para incluir seus estudantes de
longa data no eleitorado e escreva recomendações para eles.

Para contatos e profissionais, aqui está o link para escrever recomendações
para as pessoas

● O site do KRI agora é multilíngüe! Sim, finalmente, você pode escolher
seu idioma no canto superior direito do site principal do KRI!

● Como o KRI pode lhe ajudar? A maioria dos programas de treinamento
está atraindo muito menos estudantes agora do que costumava atrair.
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Compartilhe nesta discussão on-line do Sutra o que você acha que o KRI pode
fazer para apoiar seus programas de treinamento!

● Por favor, não envie mais pacotes físicos de alunos! Por favor, envie-os
por e-mail como documentos digitais. Se você tiver alguma dúvida, por favor
entre em contato com seu administrador regional.  Obrigado!

● KRI 2022 Honorários - Todos vocês, membros da ATA, selecionaram Sarabjit
Kaur (Espanha), Sarb Jit Kaur (Espanha) e Gurudarshan Kaur (México) como nossos
Premiados de 2022 KRI Notáveis! Havia 12 candidatos incríveis - é realmente
inspirador o calibre e a qualidade dos professores em nossa comunidade.
Parabéns Sarabjit e Sarb Jit, e muito obrigado por seus anos e anos de serviço.
Você pode ler aqui sobre o incrível serviço deles (e de todos os premiados
anteriores).

● Reuniões do grupo de afinidade BIPOC zoom - A KRI está organizando
um Encontro Mensal da Comunidade 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.
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