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●Assista ao vídeo semanal de Amrit aqui - Nova página de pesquisa, procurando
novos membros do conselho, e uma visão geral dos programas da KRI além do
treinamento de professores.

●Reuniões Regionais - Na semana passada, começamos com as Reuniões Regionais
da ATA. Ainda é hora de você se juntar a nós nas reuniões da Europa e Ásia/Oceania!

ÁSIA/OCEÂNIA - Terça-feira, 27 de setembro - 9h30, horário de Pequim
EUROPA/AFRICA/MÉDIO ORIENTE/RÚSSIA - Quarta-feira, 28 de setembro - 16:00

Roma/Paris, horário
CADASTRE-SE AQUI
●Reuniões regionais de treinadores em novembro - Em novembro teremos uma

Reunião de Acompanhamento Global, para continuar aprofundando o Diálogo a
respeito das questões maiores que envolvem a manutenção ou mudança de nossa
marca existente. Teremos uma Equipe de Referência de instrutores entre regiões para
preparar essa reunião, e a orientação e participação de Just Outcomes também. Por
favor, salve a data!

○ Track One (Ásia-Oceania Centralizada): Domingo, 13 de novembro;
○ Trilha Dois (centralizada ocidental): sábado, 19 de novembro.
As inscrições serão abertas em breve.

●Artigos de pesquisa - Temos uma nova página web para ajudá-lo a pesquisar e
baixar os artigos de pesquisa da Kundalini Yoga. Há também dois muito recentes -
um mostrando que a Kundalini Yoga pode ser eficaz para ajudar pessoas com a
doença de Lyme, e outro mostrando que a prática da Kundalini Yoga aumenta o
tamanho do hipocampo.

●A KRI está procurando adicionar novos membros à diretoria - a KRI está
procurando pessoas apaixonadas por nossa missão que estejam dispostas a se
voluntariar para este importante papel. Você pode ler a descrição da função aqui.
Você pode ver quem são os atuais membros da diretoria aqui. E se você estiver tão
inspirado, você pode se candidatar aqui. Você NÃO precisa ser um treinador para ser
um membro da diretoria, portanto, se você conhece alguém com as habilidades e
inclinação, por favor, compartilhe estes links com outros.

http://www.deepl.com/Translator
https://youtu.be/BOqv3UvEh0U
https://kundaliniresearchinstitute.org/en/regional-meetings/
https://kundaliniresearchinstitute.org/en/yoga-research/library/
https://kundaliniresearchinstitute.org/en/kri-board-of-directors/
https://www.surveymonkey.com/r/GCJGM9X


● Três esboços de propostas para sua revisão - O comitê de currículo trabalhou em
dois esboços 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
●Alguns profissionais para ter um Grupo de Reflexão de Pares e não precisar ter um

Mentor

https://sutra.co/circle/49gx0a/discussion
https://sutra.co/circle/13erxu/discussion
https://sutra.co/circle/lbtd6i/discussion
https://sutra.co/circle/lbtd6i/discussion

