
 

 

 
 

Van mij naar jou 
 
 Zat Naam en groeten uit Maastricht, Nederland! 
  
Wat een vreemde zomer hebben we toch!  Ik mis het reizen om deel uit te maken van de grote 3HO-
gemeenschapsbijeenkomsten die typisch zijn voor mijn zomers - de Zomerzonnewende Sadhana in New Mexico en 
het Europese Yogafestival in Frankrijk.  Maar ik moet zeggen, het was ongelooflijk om een klein wonder te zien 
ontvouwen met de 3-daagse Zomerzonnewende eSummit, aangezien meer de 7.000 mensen zich registreerden!  De 
programma's waren zeer verheffend en vingen de onvervangbare ervaring van het groepsbewustzijn op. Zitten met 
800 mensen online voor de ochtend sadhana hield een potentie die me verbaasde. Nu kijk ik uit naar de 3HO Europe 
Peace Prayer Day online op 1 augustus. Houd een oogje in het zeil voor de details van dit evenement. 
  
De impact van het coronavirus wordt door ons allemaal gevoeld, op grote en kleine schaal, over de hele wereld.   
Zoveel snelle veranderingen, en de enorme hoeveelheid onzekerheid waar we allemaal mee te maken hebben, maakt 
dat we ons natuurlijk allemaal onrustig voelen, misschien zelfs ongemakkelijk.  De typische en vertrouwde pijlers 
waarop we ons gevoel van identiteit en veiligheid hadden gegrondvest, worden door elkaar geschud of misschien zelfs 
afgebrokkeld.  Er ontstaan diepe vragen over wie we werkelijk zijn en wie we willen worden.  Ik voel me zeer gezegend 
met mijn persoonlijke Kundalini Yoga beoefening, het centreert me als ik me wankel voel; het baseert mijn innerlijk 
gevoel van identiteit en Zelf op mijn hoogste, meest uitgestrekte plek.  Mijn dagelijkse sadhana verbindt me met mijn 
Ware Identiteit, zodat ik ontspannen en flexibel kan blijven, zelfs temidden van zoveel stress en onzekerheid.  Voor 
deze gaven buig ik in dankbaarheid voor het Universum. Ik hoop dat uw persoonlijke praktijk, van welke vorm, type, 
geschiedenis of stijl dan ook, u ook door deze moeilijke tijden heen ondersteunt.  
  
Als je wat steun nodig hebt voor het gebruik van de leer van Kundalini Yoga om je nu te helpen, dan is KRI de plek om 
te komen!  Onze online boekwinkel, The Source, heeft veel Kundalini Yoga eBooks in zowel Engels als Spaans.  Onze 
Aquarian Development Series heeft gratis webinars waaraan je live of via een vooraf opgenomen video kunt 
deelnemen.  En we zijn nog steeds van plan om ons Level One Teacher Training programma op Bali in november te 
houden.  Wat een geweldige manier om uit je quarantaine te komen - door jezelf diep onder te dompelen in de leer 
van Kundalini Yoga, het opbouwen van levenslange positieve gewoontes, en te leren hoe je deze yoga technologie 
met anderen kunt delen!  
  



 

 

Als een leuke en positieve uitbreiding zijn we gastheer voor verschillende leraren van onze enorme internationale KRI-
gemeenschap om de maandelijkse meditatie te leiden.  Het is prachtig om nieuwe gezichten te zien en hun krachtige 
energie te ervaren terwijl ze lesgeven.  Wil je een maandelijkse meditatie leiden?  Laat het ons weten en deel het licht. 
  
Veel zegeningen voor jou, 
  

 
  
CEO, Kundalini Research Institute 

 
 

Meditatie van de maand 
 
Sierra Siri Prakash Bullock woont in Bali met haar oceaanbewonende man en de tienerzoon van de Groene School. 
Ze draait door de vormen en verschuivingen van het Aquariaanse tijdperk terwijl ze zich identificeert met mainstream 
labels genaamd Vrouw, Moeder, Vrouw, L1/ L2 KRI Kundalini Leraar, en KRI Professionele Trainer. Geloofsbrieven uit 
de Vissentijd omvatten de volgende diploma's en certificaten: Bachelor Wetenschap Special Education & Deaf Studies, 
Master Science Holistic Nutrition & Education, Certified Body Worker van het Institute of Pyscho-Structural Balancing, 
en Reiki Level 1 en 2. 
  
Zij is de oprichter en directeur van NorCal Women's Camp Inc., een non-profit organisatie in Noord-Californië. De 
organisatie is 17 jaar geleden opgericht en heeft het leven van duizenden vrouwen veranderd. Toen haar familie naar 
de Filippijnen verhuisde, werd Siri Prakash geïnspireerd om de gemeenschap op te bouwen, door het organiseren en 
onderwijzen van het eerste KRI Level One Teacher Training programma in 2017. 
  
"Mijn intentie: Ik ben, I AM, in lijn met de neigingen van de kosmos die alle dingen in hun volheid wil brengen." 
 
Volledige video is hier beschikbaar. 
 

 
 

Yoga is één wereld - Yoga e Negritude  
 
Het is een realiteit om geconfronteerd te worden met de afwezigheid van gekleurde mensen in de wereld van yoga 
en andere zelfzorgpraktijken. Doe een eenvoudige Google-zoekopdracht en zie zelf het gebrek aan representatie van 
Zwarte en Inheemse Mensen van Kleur (BIPOC) in de yogamedia.  Geïnspireerd om actie te ondernemen, werd het 
Yoga e Negritude project geboren in Brazilië, gecoördineerd door Sunderta Kaur, een Kundalini Yoga leraar, en gehost 
door de Braziliaanse Vrienden van Kundalini Yoga (ABAKY). 
 
"We stelden het overwicht van de blanken in de Kundalini Yoga lessen in vraag en de moeilijkheden van de zwarten 
om deel te nemen vanwege economische en culturele kwesties," verklaarde Sunderta, "Wij, leraren en studenten, 
kwamen samen om deze kwesties te bespreken en dachten na over acties die gelijkheid zouden kunnen bevorderen. 



 

 

Een van de resultaten was een foto-essay met zwarte leraren en studenten van onze lessen in Belo Horizonte (Brazilië), 
gebaseerd op het inzicht dat een beeld de kracht van het uitdrukken en communiceren met anderen vergroot.  
 
Het resultaat is een opmerkelijk foto-essay genaamd "Yoga e Negritude." Deze foto's zijn verbazingwekkend! Barstend 
van energie, geest en bewustzijn, verwelkomen een heleboel prachtige beelden ons in yoga als één wereld. 
 
"Ons beeld, onze vibratie en onze kracht die in deze beelden wordt weerspiegeld, maakt ons wakker voor een proces 
van waardering en herkenning van de plaatsen die bij ons horen," zegt Prakash Sangeet Kaur van ABAKY. "Onze kleur 
behoort toe aan alle plaatsen en aan alle ogen. Het is een herkenning die ons wakker maakt in de zuiverste vorm die 
er bestaat." 
 
Als een beeld duizend woorden waard is, dan breken deze beelden de barrières die in yoga bestaan op een manier 
die geen enkele dialoog kan. KRI kijkt er naar uit om deze beelden op onze nieuwe website te belichten, terwijl we 
naar een meer inclusief en geïnformeerd paradigma gaan. Het is tijd om de barrières in yoga te doorbreken.   
 
"Racisme is de meest expliciete vorm van de sociale barrières die mensen scheiden naar kleur, geladen met 
waardeoordelen," zegt Devaroop Kaur van ABAKY. "Voor mensen met een zwart lichaam komt integratie in de 
maatschappij met de ontkenning van hun geschiedenis, hun geloof en hun manier van leven. Het is een ontkenning 
die vele vormen van expressie heeft en het beïnvloedt het potentieel in ons van wat het meest vitaal en verbindend 
is ... onze eigenliefde, zelfwaardering, en zelfzorg. Jarenlang werden zwarte lichamen gemarkeerd en gepercipieerd 
als onwaardig voor de liefde en vooral voor de eigenliefde. En het is in deze realiteit, in de dans van die polariteit, dat 
we geroepen zijn om te dienen." 
 
Zie voor jezelf en vier de ervaring van yoga als één wereld - Yoga e Negritude 
Als je van deze foto's geniet, overweeg dan om het Yoga e Negritude project te steunen met een donatie. De manier 
om ABAKY in Brazilië te steunen is door geld te sturen via Paypal, via de e-mail Comunicacao@abaky.org.br. Alle 
donaties gaan naar de financiering van de studies van BIPOC-kinderen aan de Miri Piri Academie in Brazilië.  
Er is nog veel meer werk aan de winkel. 
 
 
 

Yoga-onderzoek 
 

Onderzoek Bewijs voor Yogapraktijken in de Behandeling van Ademhalingsinfarcten 
door Sat Bir Singh Khalsa, Ph.D. 

 
Er zijn geloofwaardige strategieën met redelijk ondersteunend onderzoeksmateriaal voor de preventie van infecties 
van de bovenste luchtwegen (URTI's), met inbegrip van yoga en andere mind-body praktijken, die de immuniteit en 
de weerstand tegen ziekten kunnen verbeteren en tegelijkertijd het risico van het optreden, de incidentie/frequentie 
en de ernst en de duur ervan kunnen verminderen.  De remedie voor het verkoudheidsvirus is echter ongrijpbaar 
geweest als je het eenmaal hebt.  Hoogstens hebben de bestaande behandelingen in zowel de conventionele als de 
complementaire/traditionele geneeskunde alleen de symptomen kunnen beheersen om het ongemak te verlichten 



 

 

of mogelijk de duur en of de ernst van URTI te verkorten.  Er is bijvoorbeeld aantoonbaar bewijs voor de werkzaamheid 
van vitamine C, echinacea en zink. 
 
Hoewel er geen gepubliceerd onderzoek van belang is dat de werkzaamheid van mind-body praktijken, zoals yoga, 
voor het verminderen van de duur of ernst van een bestaande verkoudheid heeft aangetoond, kunnen aanbevelingen 
voor specifieke yogapraktijken en houdingen in overvloed worden gevonden met een internet zoekopdracht.  Het is 
waarschijnlijk dat houdingen, ademhalingstechnieken, ontspanning en meditatie enige vorm van 
symptoombestrijding kunnen bieden die samenhangt met de bekende voordelen van deze praktijken op het gebied 
van stress, stemming en welzijn die bij elke ziekte van waarde zijn.  Gezien de effectiviteit van deze praktijken als 
preventie in het verminderen van URTI frequentie en ernst, waarschijnlijk door verbetering van het immuunsysteem, 
is het denkbaar dat het geestelijk lichaam praktijken kunnen ook de duur en de ernst verminderen zodra een URTI is 
begonnen, maar het onderzoek om dit te evalueren moet nog worden gedaan. 
 
Er is een oude bijkomende yogapraktijk die werkzaamheid kan hebben voor de behandeling van een bestaande acute 
URTI, en dat staat bekend als Jala Neti Kriya, die regelmatig wordt beoefend door veel reguliere yogabeoefenaars.  
Het wordt in de medische literatuur aangeduid als NSI (nasal saline irrigatie), het gaat om het spoelen van de nasale 
doorgangen met een zoutwateroplossing, meestal met behulp van een neti-pot.  Er is goed bewijs dat deze praktijk 
nuttig is voor allergische rhinitis en sinusitis, en studies tonen aan dat het daadwerkelijk het optreden, de 
incidentie/frequentie en de ernst en de duur van URTI's voorkomt.  Voorgestelde mechanismen over hoe NSI acute 
URTI-symptomen kunnen aanpakken zijn beschreven in een 2015 Cochrane systematisch overzicht gepubliceerd door 
een Australisch onderzoeksteam en omvatten: "het opruimen van overtollig slijm, het verminderen van congestie en 
het verbeteren van de ademhaling.  Er wordt gedacht dat het de mucociliary klaring te verbeteren door het verhogen 
van de ciliary beat frequentie.  Naast het verlichten van de sinonasale symptomen, kan de zoute irrigatie besmettelijk 
materiaal uit de sinussen verwijderen en de hoest die gepaard gaat met postnatale infuus verminderen". Dit overzicht 
evalueerde vijf gepubliceerde gerandomiseerde gecontroleerde proeven (RCT's) van NSI bij deelnemers met acute 
URTI's en concludeerde dat er beperkt bewijs is voor voordeel op de symptomen.  Twee van de geëvalueerde studies 
rapporteerden een vermindering van de uitkomst van de tijd om de URTI-symptomen op te lossen, maar het was niet 
klinisch significant. Eén proef toonde meerdere statistisch significante resultaten voor de NSI groep bij de follow-up, 
waaronder vermindering van keelpijn, neussecretie en secretie type, neusademhalingsscore en een 
gezondheidsstatusscore.  Een meer recente systematische review voor SNI behandeling van acute URTI bij kinderen 
en zuigelingen, gepubliceerd in het tijdschrift Pediatric Respiratory Reviews, analyseerde vier RCTs.  De auteurs 
concludeerden dat "Quantitative analysis of the trials showed that SNI is beneficial in the treatment of certain 
rhinological symptoms. Het lijkt de incidentie van URTI en de complicaties ervan in de acute fase en op de lange termijn 
te verminderen. Ze vonden echter geen voordeel voor de ademhalingssymptomen.  
 
Misschien wel de meest overtuigende RCT studie van SNI voor de behandeling van de verkoudheid werd geleid door 
Dr. Sandeep Ramalingam van de Royal Infirmary of Edinburgh in het Verenigd Koninkrijk en gepubliceerd in het 
tijdschrift Scientific Reports in 2019.  In die studie rapporteerden 33 anderszins gezonde deelnemers die binnen 48 
uur na het begin van een URTI werden bestudeerd en regelmatig SNI beoefenden, meerdere symptomen in een 
dagboek en namen ze neusswabs voor de analyse van het virus.  De proefpersonen in de interventiearm vertoonden 
een significante gemiddelde vermindering van de ziekteduur van 1,9 dagen, van de duur van de loopneus van 1,8 
dagen, van de verstopte neus van 2,7 dagen, van het niezen van 1,5 dagen, van de hoest van 2,4 dagen en van de 
heesheid van de stem van 1,7 dagen.  Bovendien zijn zowel het gebruik van vrij verkrijgbare medicijnen als de mate 
van URTI-overdracht naar anderen binnen hun huishoudcontacten significant gedaald met respectievelijk 36 procent 
en 35 procent.  Tot slot werd de objectieve uitkomstmaat van virale vervelling (wanneer een virus zich in het lichaam 



 

 

vermenigvuldigt en in het milieu wordt losgelaten) uit de analyse van de swabs ook significant verminderd, wat 
suggereert dat er een remmend effect van SNI op de virusactiviteit zelf is.  Interessant, gezien de pandemie van COVID-
19 (een coronavirus), analyseerden de auteurs een subgroep van proefpersonen die verschillende coronavirussen 
hadden tijdens de studie, en in een document getiteld "Hypertonische zoutoplossing neusirrigatie en gorgelen moet 
worden beschouwd als een behandelingsoptie voor COVID-19" in het Journal of Global Health, meldde dat deze 
proefpersonen vergelijkbare verbeteringen hadden als alle andere deelnemers aan de studie van 2019.  Verder 
verwezen zij ook naar hun elegant uitgevoerde in vitro laboratoriumonderzoeken naar het effect van het zout (NaCl; 
natriumchloride) in SNI op de virale activiteit.  In die studies vonden ze dat NaCl een antiviraal effect heeft dat werkt 
op alle virale types in een mechanisme waarbij het chloride-ion de cellen binnenkomt, wat vervolgens leidt tot de 
productie van hypochlorigzuur door de cel, het actieve bestanddeel in het bleekmiddel waarvan bekend is dat het de 
virale activiteit remt.  Deze resultaten lijken zeer actueel en significant, hoewel de auteurs voorzichtig concludeerden 
dat "het onduidelijk is of hypertonische zoute neusirrigatie en gorgelen ook effectief is bij COVID-19 veroorzaakt door 
SARS-CoV-2; een proef is daarom dringend noodzakelijk". 
 
Gezien het gebrek aan bekende behandelingen die effectief zijn voor acute URTI's, lijken de voordelen van zowel de 
mind-body praktijken als de Jala Neti SNI techniek binnen de yogapraktijken een aanzienlijk potentieel te hebben als 
niet-farmacologische behandelingen met een zeer laag risico op bijwerkingen die zowel eenvoudig als gemakkelijk uit 
te voeren zijn.  Er lijkt een significant toekomstig onderzoekspotentieel te zijn voor deze benaderingen van de URTI-
behandeling. 

 
 

Aquarian Development Series: Professionele 
ontwikkeling voor Lerarenopleiders 

 
 

De Schaduw van de Leraar 
Woensdag 8 juli 11:00-13:00 EDT. Kom live mee op Zoom - replay beschikbaar een week later. 

Onze aardse ervaring is gebaseerd op de balans van dag en nacht, wat bekend is en wat onbekend, binnen en buiten. 
Ieder van ons krijgt zowel het stralende, gezellige licht van onze ziel dat verbonden is met alles wat er bestaat, als wat 
er onder ons bewuste bewustzijn verborgen is. 

Het beheersen van deze innerlijke polariteit is het doel van yoga en meditatie. De enige manier om die polariteit die 
we in de wereld zien echt te accepteren is om het eerst voor onszelf te doen. Wanneer we onze eigen schaduw met 
moed en duidelijkheid tegemoet treden, worden er vele geschenken aan ons onthuld. Het vermogen om de diepte 
van deze universele dualiteit met mededogen vast te houden is een belangrijke basis om te blijven groeien als een 
leraar van de waarheid. Het accepteren van wat er is geeft ons de tevredenheid en de vitaliteit om het onmogelijke 
dagelijks mogelijk te maken.  

Hoe heilig, krachtig en impactvol de Leringen ook zijn, de schaduw van de ontstaansjaren van de Leringen en de 
persoonlijkheid van Yogi Bhajan zijn voor ons een kans om diep te gaan. Sluit je aan bij KRI en Deva Kaur uit Florida 
om dit werk samen voort te zetten. 



 

 

Gepresenteerd door: Deva Kaur beoefent & onderwijst al meer dan dertig jaar Kundalini Yoga & Meditatie onder leiding 
van Yogi Bhajan.  Ze creëerde Yoga Source met Karen Darrow om een heilige ruimte te creëren voor alle verschillende 
soorten yoga & opbeurende praktijken om een gezellig thuis te hebben hier in Zuid-Florida. Deva Kaur komt uit Yoga 
Source, in Davie, en in Coral Springs, Florida. 

 

Lichaamsinclusie met Dr. Ramdesh 

14 juli, dinsdag 5PM EDT (New York) 

Ramdesh Kaur deelt met de Academie en KY-leraren hoe je zeker kunt zijn van een gastvrije en inclusieve taal voor 
alle lichaamstypes. Houdingstips, manieren om allerlei vormen van expressie van dit prachtige menselijke lichaam toe 
te staan en te ondersteunen om zich welkom, comfortabel en veilig te voelen in je Kundalini Yoga aanbod.  

Gepresenteerd door: Dr. Ramdesh is de auteur van The Body Temple: Kundalini Yoga voor Lichaamsacceptatie, 
Eetstoornissen en Radicale Zelfliefde, en is ook de auteur van Yoga en Mantra's voor een Heel Hart met co-auteur 
Karan Khalsa. Ze heeft vele best verkopende geleide meditatiealbums die diep genezende en toegankelijke meditatie-
ervaringen voor iedereen creëren. 

Ze is de gastheer van Spirit Voyage Radio met Ramdesh op Unity FM en iTunes, een wekelijkse podcast die mantra en 
meditatie brengt aan meer dan 300.000 luisteraars per jaar, en ze is de oprichter van de Spirit Voyage Global Sadhanas, 
een online wereldwijde meditatiegemeenschap van meer dan 25.000 mensen.  

 

Begrijp Seksueel Geweld & Machtigen Overlevenden 

14 juli, dinsdag 5PM EDT (New York) 

Ga met ons in gesprek met Gabrielle Congrave Baggenstoss, zodat yogadocenten en -trainers weten wat sekshandel 
is en hoe ze schade aan vrouwen/kinderen in deze wereld kunnen voorkomen. Je zult duidelijke definities vinden, het 
kruispunt met trauma en verslaving, en wat je als yogadocent moet weten als je les wilt geven in een Crisiscentrum of 
voor vrouwen die herstellen van Seksueel Misbruik. Loop weg met begrip & praktische tips.  

Gepresenteerd door: Gabrielle Congrave Baggenstoss is coördinator en advocaat bij Support Within Reach, een 
centrum voor seksueel geweld in het noordwesten van MN. Ze is een E-RYT 200 en een YACEP, met certificeringen in 
Hatha in de Himalaya traditie, Kundalini Yoga, Yin Yoga en Trauma Gevoelige Yoga. Gabrielle ontving ook haar BFA in 
Professioneel en Creatief Schrijven en werkt voornamelijk met SEY (seksueel uitgebuite jeugd) met behulp van creatief 
schrijven als kunstzinnige therapie en yoga om de genezing van seksuele trauma's te vergemakkelijken. Gabrielle is 
een overlevende van heroïneverslaving en commerciële seksuele uitbuiting. 

 

Van crisis tot gemeenschap: Wat betekent het om verbonden te zijn? 

Vrijdag 17 juli, 12-14:00 uur Oostelijke Tijd (New York) 

Wat de wereldwijde situatie ook moge zijn, dit is een uitnodiging om na te denken over hoe we als gemeenschap 
samen kunnen komen om verbinding te maken. Onze tijd samen zal dit gebied verkennen in een veilige, 



 

 

ondersteunende en zelfs speelse omgeving, terwijl we de nuances van onze persoonlijke ervaring in onze collectieve 
container brengen. 

Deze virtuele bijeenkomst zal een relationele ruimte bieden om onze gemeenschappelijke menselijkheid te ontdekken 
door middel van de praktijk van diepgaand luisteren en belichaamde aanwezigheid. Dit is een ervaringsgericht en 
experimenteel evenement, waarbij we met liefde nieuwe manieren van samenzijn betreden en ruimte houden om 
een dieper en meer persoonlijk begrip van de gemeenschap te laten ontstaan. 

We zullen ons bezighouden met een sociaal aanknopingspunt en hebben een kans om met elkaar te delen op een 
zinvolle manier. 

Gepresenteerd door: Natasha en Lorenz Sell begeleiden en faciliteren sinds 2012 interacties in kleine groepen. Zij zijn 
mede-oprichters van sutra.co, een softwareplatform dat is ontworpen rond het online leren in kleine groepen. Sutra 
ondersteunt het Harvard Program in Refugee Trauma, leiderschapsprogramma's bij UNICEF en het Presencing 
Institute, evenals vele andere organisaties en individuen bij het creëren van online leerervaringen die een diepe 
verbinding en communicatie bevorderen. 

Hun werk integreert een masterstudie van de Harvard Graduate School of Education met Theory U werk van MIT 
professor Otto Scharmer en Immunity To Change methodologieën van Harvard professoren Robert Keegan en Lisa 
Lahey. 

  

Ongemakkelijk Gesprekken met een Black Yogini 

Ga met ons mee op vrijdag 24 juli om 12 uur 's middags EDT (New York City). 

Net als bij een Kriya of een moeilijke yogahouding, houden we de ruimte om comfort te vinden in het ongemak van 
de ervaring. We kunnen een gelijkaardige ruimte houden voor gesprekken rond de relatie van onze gemeenschap met 
diversiteit en inclusie. Deze workshop vereist dat we ons ontspannen in het ongemak terwijl we een paar concepten 
leren, geïntegreerd met het vertellen van verhalen en dialoog. Dit is uw kans om vragen te stellen aan onze 
presentator en aan elkaar.  

Presentator Bio:  Vedya Amrita Kaur is een KRI-gecertificeerde Kundalini Yoga Docent, lid van de Aquarian Trainer 
Academy en bestuurslid van het Kundalini Research Institute.  Ze heeft 16 jaar lang lesgegeven in verschillende locaties: 
yogacentra, sportscholen, seminars voor sociale activisten, en bedrijfsretraites in New York City en Atlanta, Georgia.   
Vedya Amrita houdt van de mogelijkheid die wordt geboden door schijnbaar onwaarschijnlijke koppelingen, zoals het 
samenwerken met boeddhistische monniken, Baptisten Reverends en meer, wat een prachtige mix van technologieën 
illustreert.  Vedya Amrita is de eigenaar van Glowing House, Inc. een wellness ervaring gespecialiseerd in Colon 
Hydrotherapie; Ayurvedische Counseling, en de helende voordelen van Kundalini Yoga en Meditatie. Vedya Amrita's 
enthousiasme, empathie en liefde zorgen voor een bloeiende ruimte van empowerment en transformatie. 

 

 

Verbinding maken - In dienst nemen - Leiding geven 



 

 

Samen op weg naar de toekomst als Trainers in de Aquariustraineracademie 

 

KRI heeft zijn eerste jaarlijkse Global ATA Trainer Forum & Online Summit op 9 - 11 juli 2020. Trainers uit verschillende 
regio's van de wereld zullen deelnemen, dialogeren en samenwerken aan een collectieve verandering.   

 

Een Global Online Forum & Top        

Al vele jaren biedt KRI Trainer Forums aan in regio's over de hele wereld - Australië, China, Europa (Europees Yoga 
Festival), Maleisië, Mexico, Zuid-Amerika (Chili, Brazilië, en binnenkort Argentinië), de VS (Zomer- en 
Winterzonnewende), en dit jaar hadden we een bijeenkomst gepland voor alle trainers in Zuid-Afrika. Vanwege Covid-
19 moesten we de bijeenkomsten tijdens de Zomerzonnewende en het Europese Yoga Festival annuleren, wat de 
mogelijkheid bood voor een creatieve oplossing: een wereldwijd online Forum & Summit. 

 

Cultuur, communicatie en gemeenschap 
Dit is de afgelopen drie jaar het thema geweest voor alle regionale fora en we wisten niet hoe goed dit ons zou 
voorbereiden op het Forum & de Top.  Gedurende deze jaren hebben we ons gericht op hoe we diepgaand naar elkaar 
kunnen luisteren en hoe we authentiek kunnen zijn in onze communicatie; we hebben Poke Provoke Confront Elevate 
omgevormd tot een formule voor medelevend begrip, en we hebben onderzocht wat er nodig is om vertrouwen op 
te bouwen.  We hebben deze vaardigheden geïdentificeerd als fundamentele blokken om ondersteunende 
gemeenschappen te ondersteunen die gebaseerd zijn op gedeelde waarden. Dit werk was begonnen en nu kunnen 
we deze ervaringen toepassen op onze volgende stap samen. 
  
Verbinding maken - Betrokkenheid - Leiding geven 
Deze drie woorden zijn de zaden van de intentie voor elke dag van het Forum & de Top.  Op dag één maken we contact, 
leren we elkaar kennen en bouwen we een container met begrip die een open, creatieve dialoog mogelijk maakt.  De 
deelnemers zullen worden verwelkomd met muziek en vreugde. Er is tijd voor een kleine groep met verschillende 
culturen, maar ook tijd voor een ontmoeting binnen de eigen regio en taal om te discussiëren over wat er op lokaal 
niveau belangrijk is. Dag twee zullen we ons bezighouden met het proces van Open Space Technology (OST). De 
deelnemers zullen zelf thema's aansnijden om te verkennen, en zo zal de agenda worden bepaald door deze kritische 
gesprekken. Deze OST-discussies dienen als uitgangspunt voor hoe we als gemeenschap verder willen gaan. 
Gedurende dit driedaagse proces zullen nieuwe leiders ontstaan. Dag drie vraagt aan die leiders en aan alle 
deelnemers van het Forum & de Top om na te denken over wat zij op zich nemen en hoe wij als collectief de weg naar 
de toekomst zullen wijzen. 
  
De beschuldigingen tegen Yogi Bhajan, de Covid-19 pandemie, en de oproep tot rassen- en sociale rechtvaardigheid 
wereldwijd, vraagt om zelfreflectie als individu en als gemeenschap.  De Global Forum & Online Summit dient om dit 
proces van het onderzoeken van de waarden, de cultuur en de dienst die we samen moeten doen op gang te brengen.    
  
Het Global ATA Trainer Forum & Online Summit staat open voor iedereen die deel uitmaakt van de Academy, maar 
ook voor diegenen die geïnteresseerd zijn om deel te nemen.  Er zijn twee sporen om de trainers in elke tijdzone de 
mogelijkheid te geven om deel te nemen. 
  



 

 

Voor meer informatie, om het schema te bekijken, en om u te registreren kunt u gaan naar: 
https://na.eventscloud.com/ehome/534606 
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Zintuigen van de Ziel 
Emotionele therapie voor kracht, genezing en begeleiding 
Door GuruMeher Singh Khalsa 
  
Emoties zijn de zintuigen van je ziel. 
Het herkennen van emoties als gidsen en hen in staat stellen om je te helpen 
het lijden overstijgen en gedijen zal leiden tot een vredig, overvloedig leven. 
Senses of the Soul onthult hoe... 
* Laat je emoties je dienen in plaats van je te beheersen. 
* Vind antwoorden op je eigen om problemen direct op te lossen 
* Stop met leven met pijn en trauma's uit het verleden, en los problemen op bij de bron. 
* Vertrouw op jezelf en behoud persoonlijke kracht binnen relaties 
* Ontdek kracht in gevoeligheid en krijg controle over hoe je je voelt 
Detailhandel: $29,95 
Kortingprijs: $25,46 
E-book: $18.80 (10% korting) 
  
  

De smaak van India 
Bibiji Inderjit Kaur Khalsa, PhD 
  
*Geheimen van de Oude Ayurvedische Levenswetenschap 
*Een Indiaas kookboek voor de gezondheidsbewuste fijnproever... 
* Meer dan 180 verrukkelijke keukengeteste recepten 
*Volledige Instructies voor het serveren van een authentieke Indiase 
maaltijd 
Recepten om de ziel te verheffen en het hart te openen, Bibiji's 
De kookfilosofie is dat de liefde die je in het eten stopt de zuiverste voeding van allemaal is. In A Taste of India ontdekt 
u tips voor het bereiden van 
eten thuis dat het gehemelte vervult en je genezende aanraking in je eten en je huis brengt. 
  
Regelmatige verkoop: $18.95 
Kortingprijs: $16.11 
E-Book: $12.59 (10% korting)  
  

Ik ben een vrouw dvd-serie 



 

 

3 Reeksen Lezingen van de Vrouwenleer van 
Yogi Bhajan, PhD, Meester van Kundalini Yoga 
  
Ik ben een vrouw: Het beoefenen van vriendelijkheid, (Volumes 1-5) 
1.  2. Creëer uw realiteit 
2.  2. Spirituele versnelling 
3.  3. Gedraag je groots en laat je nooit omdraaien door het lot. 
4.  4. Ken uzelf 
5.  5. De kunst van het waarderen 
  
Ik ben een vrouw: Bewust medeleven, (Volumes 6-10) 
6.  6. De bekende en onbekende 
7.  7. De oerkracht van het leven 
8.  8. Communiceren met mededogen 
9.  9. De wet van het leven 
10.  10. Mij zijn: mijn daden definiëren mijn werkelijkheid 
  
Ik ben een vrouw: De Creativiteit van de Schepper, Volumes (11-15) 
11.  11. Creativiteit door middel van communicatie 
12.  12. De impact van een vrouw 
13.  13. Los je innerlijke conflicten op 
14.  14. De kunst van het vrouw zijn 
15.  15. Intuïtieve toegepaste kennis 
  
Detailhandel: $19,95 per DVD 
Promo: 16,96 dollar per dvd 
 
 

 

KRI Recept van de maand juli 2020 
Genomen uit "A Taste of India, Second Edition" door Bibiji Inderjit Kaur Khalsa, PhD 

 
Twee variaties op Garbanzo Meelpannenkoeken  

Deze recepten zijn voor hartige pannenkoeken met een hoog eiwit- en glutengehalte. 
  
  
Garbanzo Meel Pannenkoeken met Mung Bean Meel 
 
1 kopje granaatappelmeel 
1 kopje mung bonenmeel 
¼ theelepel zuiveringszout 
1 ¾ kopje water (bij benadering) 



 

 

1 kopje gesnipperde uien 
¾ kopje verse gember, geschild en fijngesneden 
1 theelepel knoflookgehakt 
1 theelepel zout 
½ theelepel gemalen droge rode pepers, of naar smaak 
½ theelepel oregano (ajwan) zaden 
1 eetlepel Kasoon Methi (verkrijgbaar bij Indiase kruideniers) 
  
Meng in een grote kom de twee meelsoorten en de soda met voldoende water om een gietbaar beslag te maken, en 
zorg ervoor dat er geen klontjes achterblijven. Voeg de overige ingrediënten toe en meng goed. 
  
Verhit een koekenpan of platte pan met 1 theelepel olijfolie. Giet of schep ongeveer een kwart kopje beslag in de pan. 
  
Als de bodem van de pannenkoek goudbruin is, draai je hem om met een spatel en laat je de tweede kant koken (als 
beide kanten goudbruin zijn; als je hem knapperig wilt maken, raak je elke kant aan met olie en laat je elke kant 30 
seconden langer koken). Herhaal dit met het resterende beslag, voeg een theelepel olie toe voor elke soeplepel beslag. 
Serveer met yoghurt. 
  
Opbrengst: 16 pannenkoeken" 
  
  
 
Garbanzo Meelpannenkoeken met aardappelpuree 
 
1 kopje granaatappelmeel 
½ kopje aardappelpuree 
¼ theelepel zuiveringszout 
1 ¾ kopje water (bij benadering) 
1 kopje geraspte courgette 
1 kopje gesnipperde uien 
¾ kopje verse gember, geschild en fijngesneden  
1 theelepel knoflookgehakt 
1 theelepel zout 
½ theelepel gemalen droge rode pepers, of naar smaak 
½ theelepel oregano (ajwan) zaden 
1 eetlepel Kasoon Methi (verkrijgbaar bij Indiase kruideniers)" "1 eetlepel Kasoon Methi (verkrijgbaar bij Indiase 
kruideniers) 
olijfolie om te koken 
  
Meng in een grote kom het meel, de aardappelpuree en de soda met voldoende water om een gietbaar beslag te 
maken, en zorg ervoor dat er geen klontjes achterblijven. Voeg de overige ingrediënten toe en meng goed. 
  
Verhit een koekenpan of platte pan met 1 theelepel olijfolie. Giet of schep ongeveer een kwart kopje beslag in de pan. 
  



 

 

Als de bodem van de pannenkoek goudbruin is, draai je hem om met een spatel en laat je de tweede kant koken (als 
beide kanten goudbruin zijn; als je hem knapperig wilt maken, raak je elke kant aan met olie en laat je elke kant 30 
seconden langer koken). Herhaal dit met het resterende beslag, voeg een theelepel olie toe voor elke soeplepel beslag. 
Serveer met yoghurt. 
 
Opbrengst: 12 pannenkoeken 
  
 
 

 


