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● Assista ao vídeo semanal do Amrit aqui - Próximas reuniões de instrutores, e
atualizações sobre as 2 novas políticas propostas.

● Atualizações sobre as 2 propostas - Os 2 comitês permanentes que as
redigiram tomaram todas as contribuições da Sutra e das reuniões de instrutores e
editaram as propostas. As novas versões estão agora, ou serão publicadas muito em
breve no Sutra para mais discussão, então uma votação on-line será realizada em
cerca de 3 semanas.
○ Alguns instrutores profissionais tendo um grupo de reflexão de pares ao invés

de um mentor
○ Vídeo pré-gravado como tempo de sala de aula nos Programas de Nível Um e

Nível Dois.

● Próximas Reuniões de Treinadores - Na próxima semana iniciamos a primeira
das duas faixas das Reuniões de Treinadores.

13 de novembro (domingo) às 13:00, horário de Pequim - Horário da Ásia-Oceania
Centralizado. Você pode usar este conversor de tempo para verificar a hora em sua
zona.

19 de novembro (sábado) às 14:30, horário de Nova Iorque - Horário Ocasional
centralizado. Você pode usar este conversor de horário para verificar a hora em seu
fuso horário.

Qualquer treinador que viva em qualquer lugar é muito bem-vindo para atender a
uma ou ambas as chamadas! Em ambos os trilhos, estaremos tendo a mesma
conversa, com diferentes treinadores ao redor do mundo!
Será uma oportunidade para instrutores de diferentes regiões se reunirem para
continuar as conversas que foram inspiradas nas Reuniões Regionais de junho sobre a
questão da marca. Aqueles que participaram destas reuniões queriam ter mais
tempo para discutir uns com os outros sobre temas mais profundos, como o que nos
une como instrutores em todo o mundo? E a necessidade de experimentar nossa
capacidade de dialogar com aqueles que têm crenças diferentes, experiências vividas,
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posições sobre onde estamos neste momento. Desta vez, teremos a presença da
equipe Just Outcomes, que nos ajudará com a metodologia para esta conversa.

Cadastre-se aqui! Esperamos realmente ter a sua presença!
https://kundaliniresearchinstitute.org/en/ata-regional-meetings/

● Continuação da conversa sobre o compartilhamento de royalties de Nível
Um com os NKYTAs - Como alguns de vocês sabem, houve várias conversas recentes
entre KRI, IKYTA, NKYTAs e treinadores (especialmente na Europa) sobre o
compartilhamento de royalties do programa de royalties de Nível Um. O KRI e a
IKYTA têm trabalhado em várias etapas de longo e curto prazo que podemos tomar
coletivamente, pois esta questão, e todas as questões associadas que também estão
surgindo, exigirão mais conversas. Um e-mail separado saiu recentemente para
liderar treinadores em países com compartilhamento de royalties - por favor, envie
um e-mail para amrit@kriteachings.org se você não o recebeu.

● Convite para concorrer à Comissão de Ética Global - A Comissão de Ética
Global EPS é um órgão internacional e diversificado de Professores-Formadores de
Kundalini Yoga, e outros profissionais que servem nossas comunidades globais de
Kundalini Yoga em termos de julgamento de reclamações sérias relativas a
professores e instrutores certificados pela KRI. Leia mais sobre este papel, e como
aplicar, aqui.

● Chamada para instrutores líderes e profissionais que procuram se qualificar
para os módulos do Nível 2 - Com o sucesso do treinamento de orientação da KRI
para os programas do Nível 2 em 2022, estamos abrindo uma nova chamada para
inscrições para os cursos do Nível 2 de 2023: Vitalidade e Estresse (março de 2023) &
Estilos de Vida e Ciclos de Vida (julho de 2023). Se você estiver pronto para lecionar
em um curso de Nível 2 e conseguir a orientação e experiência para se qualificar para
lecionar em qualquer um destes 2 cursos, por favor, candidate-se para fazer parte das
equipes.
Prazo para inscrever-se: Sexta-feira, 25 de novembro de 2022.
Link para a inscrição: https://forms.gle/FHzAicdepJTznnrL6
Se você tiver alguma dúvida, envie um e-mail para Inderjot Kaur em
level2@kriteachings.org
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