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● Veja o vídeo semanal de Amrit aqui - O poder, e o desafio, de ficarmos juntos.

● Desconto para treinadores Associados e Profissionais para 21 Etapas - Como
professores na Era de Aquário, estamos conscientes de que o caminho do
aprendizado e do compartilhamento nunca termina. Os ensinamentos são um pilar
para fortalecer nossa comunidade e o mundo inteiro. Um dos propósitos da KRI é
apoiar a todos vocês para progredir através da ATA. Associados qualificados e
instrutores profissionais podem participar como instrutores em 21 Fases de Cursos de
Meditação, e parte das qualificações é já ter participado do curso. Para apoiar mais de
vocês Associados e Profissionais a participar das 21 Etapas de Meditação, como um
primeiro passo para poder ensiná-lo, estamos oferecendo a todos vocês 50% de
desconto em nosso curso de 21 Etapas de Meditação de outubro de 2022! Registre-se
aqui com o código de desconto "ATA50%".

● Três minutas de propostas para sua revisão - O comitê de currículo trabalhou
em duas minutas de propostas - sobre treinamentos online de professores de Nível
Um, e sobre a quantidade de conteúdo pré-gravado permitido nos treinamentos de
Nível Um e Nível Dois. E o Comitê de Desenvolvimento Profissional está submetendo
uma proposta para consideração a respeito dos instrutores profissionais que não
querem se tornar líderes que não precisam de um mentor.
Todos os instrutores da ATA são convidados a participar da revisão dos mesmos,
sugerindo edições e, eventualmente, votando sobre eles. O primeiro passo é uma
discussão on-line, começando agora. O comitê de currículo tomará então quaisquer
sugestões destes diálogos sob consideração e poderá (ou não) editar as propostas.
Elas serão então levadas às reuniões regionais de treinamento de setembro, para
discussão cara a cara sobre elas. As notas e recomendações dessas discussões serão
colocadas on-line para que todos possam acessá-las. Mais uma rodada de discussão
on-line será então realizada, seguida por uma votação on-line.
● Conteúdo pré-gravado em treinamentos de professores de Nível Um e Nível
Dois
● Treinamentos online de professores de Nível Um

http://www.deepl.com/Translator
https://youtu.be/al7crQ1UTIE
https://kundaliniresearchinstitute.org/en/21-stages-meditation-2/2022-21-stages-of-meditation-course-2/
https://kundaliniresearchinstitute.org/en/21-stages-meditation-2/2022-21-stages-of-meditation-course-2/
https://sutra.co/circle/49gx0a/discussion
https://sutra.co/circle/49gx0a/discussion
https://sutra.co/circle/13erxu/discussion


● Alguns profissionais para ter um Grupo de Reflexão de Pares e não precisar ter
um Mentor

● Próximos passos nas discussões sobre marcas registradas - No início de
novembro, a ATA continuará a discussão sobre a marca comercial - mas não procurará
tomar uma decisão de uma forma ou de outra naquele momento. Por enquanto, a
KRI manterá as opções atuais (usar Kundalini Yoga ou Kundalini Yoga como ensinado
por Yogi Bhajan®). Os instrutores que se reuniram nas reuniões regionais de junho
pediram que mantivéssemos essas conversas em movimento, mas também ficou
claro que ainda é necessário um diálogo mais profundo antes de se tomar uma
decisão. Em novembro, os Just Outcomes virão para apoiar um processo de
aprofundamento do círculo para estas discussões.

● Sessões mensais de Ética e Desenvolvimento Profissional da IKYTA - Com o
objetivo de levar reflexões, recursos e inspiração aos professores para a expansão da
consciência profissional, social e espiritual, decidimos oferecer momentos mensais de
intercâmbio sobre temas que recebemos como pertinentes nos tempos atuais em
que vivemos. Estes temas estão relacionados à ética, construindo diversidade,
inclusão, equidade, acessibilidade e um senso crítico sobre nosso próprio papel como
professores e como agentes de mudança em nosso ambiente social. As ofertas serão
realizadas de agosto a dezembro de 2022, com uma sessão por mês sobre temas
diversos e inspiradores. Saiba mais e inscreva-se aqui.

● Usando o Sutra para melhorar seus treinamentos de professores -
graduados de Nível Um e meus amigos Lorenz e Natasha criaram uma plataforma
online de aprendizagem e comunidade chamada Sutra - que esperamos que todos
vocês saibam de nossas discussões sobre políticas online. Embora você possa usar a
plataforma para muito mais!
O trabalho deles vem do coração e eles trabalharam com centenas de treinadores,
professores de yoga e curandeiros para ajudá-los a criar experiências de
aprendizagem que convidam à presença e conexão significativa online.
Usamos o Sutra há vários anos e Lorenz e Natasha têm sido ótimos para trabalhar.
Eles são sempre responsivos quando temos alguma necessidade.
Eles acabam de lançar uma campanha de financiamento de multidões para construir
um novo tipo de plataforma social projetada em torno do apoio a um ecossistema
global de espaços de aprendizagem transformacional. Eles estão oferecendo alguns
descontos bastante significativos em sua plataforma às pessoas que contribuem. Por
favor, dê uma olhada na página da campanha deles e se você se sentir inspirado
como eu, apóie-os de qualquer forma que você se sinta chamado a:
www.supportsutra.co
Eles também estão oferecendo um workshop gratuito na próxima semana chamado
Tools for Transformational Teaching (Ferramentas para o Ensino Transformacional).
Esta é uma ótima maneira de conhecê-los e ter uma noção da energia por trás de seu
trabalho.  Você pode se registrar aqui: https://connect.sutra.co/transformation
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