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● Assista ao vídeo semanal de Amrit aqui - Feliz Ano Novo e muita coisa
acontecendo como sempre!

● Documentos ATA mais simples e menos burocráticos - KRI ouviu seus
comentários e fez muitas mudanças em quase todos os documentos ATA. A intenção
tem sido torná-los todos mais simples, menos burocráticos e reduzir, quando
apropriado, os componentes hierárquicos de cima para baixo. Ao mesmo tempo, os
documentos agora também refletem o NOVO caminho ATA de Nível Um (que foi
aprovado no outono de 2021 pela ATA). Por favor, certifique-se de entender o que há de
novo no Caminho L1! As traduções automáticas para vários idiomas estão sendo
gradualmente concluídas e serão encontradas dentro de cada documento original em
inglês. Convidamos todos os usuários a contribuir com a melhoria dessas traduções.

● Propostas finais para sua Revisão e depois uma votação online - Por favor,
revise e comente sobre o Sutra e as versões finais destas duas propostas. A partir de 24
de janeiro, realizaremos uma votação online onde todos os membros da ATA poderão
votar na adoção, ou não, delas. Em uma mudança em relação à última vez, esta votação
será um simples voto de sim ou não.
○ Conteúdo pré-gravado nos treinamentos de Nível Um e Nível Dois, e trabalho de
maquiagem
○ Alguns instrutores profissionais que têm um grupo de reflexão de pares em vez
de um mentor

● Foram feitas pequenas mudanças no Código de Ética - Algumas pequenas
mudanças foram feitas na parte superior da Política de Comunicação para tornar a
intenção mais clara, e um novo Princípio 9 do Código foi adicionado para recuperar uma
peça que estava no código anterior e que acabamos de descobrir que não estava no
novo.  As adições foram destacadas em amarelo.
○ A atualização do Código de Ética, e
○ A Política de Comunicação atualizada

● Próximas Reuniões Regionais de Treinadores - Guarde a data!! Nossas
próximas reuniões ATA por região acontecerão em janeiro, portanto, salve a data! As
inscrições serão abertas em breve.
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○ Ásia-Oceania, segunda-feira, 16 de janeiro 8:00h, horário de Pequim, 11:00h,
horário de Sydney
○ Europa-África-ME-Rússia, quarta-feira, 18 de janeiro, 17:00 Lisboa, 18:00 CET, 19:00
Israel & África do Sul; 20:00 Moscou
○ América Latina, quinta-feira, 19 de janeiro. 15:00 Cidade do México; 16:00
Colômbia, Peru, Equador; 18:00 Uruguai, Argentina, Brasil e Chile
○ EUA-Canadá, sexta-feira 20 de janeiro, 14:30 Los Angeles, São Francisco,
Vancouver; 15:30 Albuquerque; 17:30 Nova Iorque, Boston, Montreal e Toronto

● Online Global Trainer Summit 2023 - Salve a data! Em abril de 2023, teremos
nossa próxima Reunião de Cúpula Online. Por favor, salve a data! As inscrições estarão
abertas durante o mês de janeiro. Aguardamos ansiosos para vê-lo lá
○ 22 e 23 de abril, Horário Ocasional centrado
○ 29 e 30 de abril, Ásia - Oceania Centrada no tempo

● Solicite uma bolsa da Kundalini Beyond Borders - Você, ou algum de seus
alunos, está trabalhando para levar a Kundalini Yoga às populações carentes? Você
gostaria de ser considerado para uma bolsa em dinheiro para apoiar seu trabalho? O
Programa Kundalini Além das Fronteiras faz exatamente isso, e nós adoraríamos
apoiá-lo! Estamos aceitando agora pedidos de subsídios de até US$ 2.000, a serem
concedidos em março de 2023. Os pedidos precisam ser apresentados até 27 de janeiro
de 2023 para serem considerados para financiamento. Antes de completar a solicitação,
reveja gentilmente os requisitos para ter certeza de que seu projeto se qualifica e para
aprender como se candidatar. Se você tiver alguma dúvida, por favor, entre em contato
conosco pelo e-mail kundalinibeyondborders@gmail.com.
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