
 

 

 
 

Od mnie do ciebie 
 
Sat Naam i pozdrowienia z Maastricht, Holandia! 
  
Co za dziwne lato mamy!  Brakuje mi podróży, aby być na dużych spotkaniach społeczności 3HO, które zazwyczaj 
podkreślają moje lato - Letnia Sadhana w Nowym Meksyku i Europejski Festiwal Jogi we Francji.  Ale muszę przyznać, 
że to było niesamowite zobaczyć mały cud, który wydarzył się wraz z 3-dniowym Letnim Przesileniem Letnim eSummit, 
ponieważ więcej niż 7000 osób się zarejestrowało!  Programy te były bardzo podnoszące na duchu i uchwyciły 
niezastąpione doświadczenie świadomości grupowej. Siedząc z 800 osobami online na poranne sadhana trzymał 
potencję, która mnie zaskoczyła. Teraz z niecierpliwością czekam na 3HO Europe Peace Prayer Day online 1 sierpnia. 
Miej oko na szczegóły tego wydarzenia. 
  
Wpływ koronaawirusa jest odczuwany przez nas wszystkich, w dużym i małym stopniu, na całym świecie.   Tak wiele 
szybkich zmian i ogromna ilość niepewności, z którą wszyscy się zmagamy, naturalnie sprawia, że wszyscy czujemy się 
niespokojni, może nawet niewzruszeni.  Typowe i znajome filary, na których oparliśmy nasze poczucie tożsamości i 
bezpieczeństwa, są zachwiane, a może nawet rozpadają się.  Pojawiają się głębokie pytania wokół tego, kim naprawdę 
jesteśmy i kim chcemy się stać.  Czuję się bardzo błogosławiona, że mam swoją osobistą praktykę Jogi Kundalini, która 
koncentruje się na mnie, kiedy czuję się roztrzęsiona; ugruntowuje moje najgłębsze poczucie tożsamości i Jaźń w moim 
najwyższym, najbardziej ekspansywnym miejscu.  Moja codzienna sadhana łączy mnie z moją Prawdziwą Tożsamością, 
dzięki czemu mogę pozostać zrelaksowana i elastyczna, nawet pośród tak dużego stresu i niepewności.  Za te dary, 
kłaniam się w wdzięczności dla Wszechświata. Mam nadzieję, że twoja osobista praktyka, niezależnie od formy, typu, 
historii czy stylu, wspiera cię także przez te trudne czasy.  
  
Jeśli potrzebujesz jakiegoś wsparcia, aby wykorzystać nauki Jogi Kundalini, aby pomóc ci teraz, KRI jest miejscem, do 
którego możesz przyjść!  Nasza księgarnia internetowa, The Source posiada wiele e-książek Kundalini Yogi w języku 
angielskim i hiszpańskim.  Nasza Aquarian Development Series posiada darmowe webinaria, w których możesz 
uczestniczyć na żywo lub za pośrednictwem wcześniej nagranych filmów.  I nadal planujemy trzymać, pozwalają na to 
ograniczenia dotyczące wirusów, nasz program Level One Teacher Training na Bali w listopadzie.  Cóż za wspaniały 
sposób na wyjście z kwarantanny - poprzez głębokie zanurzenie się w Naukach Jogi Kundalini, budowanie pozytywnych 
nawyków na całe życie i naukę, jak możesz dzielić się tą technologią jogiczną z innymi!  
  



 

 

W ramach zabawy i pozytywnego rozwoju, goszczymy różnych nauczycieli z naszej ogromnej międzynarodowej 
społeczności KRI, którzy poprowadzą miesięczną medytację.  Wspaniale jest widzieć nowe twarze i doświadczać ich 
potężnej energii podczas nauki.  Czy chcesz poprowadzić miesięczną medytację?  Daj nam znać i podziel się światłem. 
  
Wiele błogosławieństw dla Ciebie, 
  

 
  
CEO, Instytut Badawczy Kundalini 

 
 

Medytacja miesiąca 
 

Sierra Siri Prakash Bullock mieszka na Bali ze swoim mieszkającym w oceanie mężem i nastoletnim synem z Green 
School. Kręci się wokół kształtów i zmian ery akwarystycznej, identyfikując się z popularnymi etykietami o nazwie 
Kobieta, Matka, Żona, L1/ L2 KRI Kundalini Teacher i KRI Professional Trainer. Identyfikatory z epoki Pisacean obejmują 
następujące stopnie naukowe i certyfikaty: Bachelor Science Special Education & Deaf Studies, Master Science 
Holistyczne Żywienie i Edukacja, Certyfikowany Pracownik Organu z Instytutu Pyscho-Strukturalnej równowagi, i Reiki 
Poziom 1 i 2. 
  
Jest założycielką i dyrektorką NorCal Women's Camp Inc., organizacji non-profit w Północnej Kalifornii. Założona 17 lat 
temu, ich wydarzenia zmieniły życie tysięcy kobiet. Kiedy jej rodzina przeniosła się na Filipiny, Siri Prakash została 
zainspirowana pomocą w budowaniu społeczności, organizując i nauczając w ramach pierwszego programu KRI Level 
One Teacher Training w 2017 roku. 
  
"Mój zamiar: Jestem, JESTEM, zgodny z tendencjami Kosmosu, który chce wprowadzić wszystkie rzeczy w ich pełnię 
bytu." 
 
Pełne wideo jest dostępne tutaj. 
 

 

Joga to One-World - Joga i negritude  
 
W świecie jogi i innych praktyk samoopiekuńczych brak jest osób kolorowych. Zrób proste wyszukiwanie w Google i 
przekonaj się sam o braku reprezentacji Czarnych i Rdzennych Ludzi Kolorowych (BIPOC) w mediach jogi.  
Zainspirowany do działania, projekt Yoga e Negritude narodził się w Brazylii, koordynowany przez Sundertę Kaur, 
nauczycielkę Jogi Kundalini, i prowadzony przez Brazylijskich Przyjaciół Jogi Kundalini (ABAKY). 
 
"Kwestionowaliśmy dominację białych ludzi na lekcjach Jogi Kundalini i trudności, z jakimi borykają się czarni ludzie z 
powodu problemów ekonomicznych i kulturowych", wyjaśnił Sunderta, "My, nauczyciele i uczniowie, zebraliśmy się, 
aby przedyskutować te kwestie i zastanowić się nad działaniami, które mogłyby promować równość. Jednym z 



 

 

rezultatów były fotoreportaże z czarnymi nauczycielami i uczniami z naszych klas w Belo Horizonte (Brazylia) oparte 
na zrozumieniu, że obraz zwiększa siłę wyrażania i komunikowania się z innymi".  
 
Efektem jest niezwykły fotoreportaż "Joga i negritude". Te zdjęcia są niesamowite! Pełne energii, ducha i świadomości, 
mnóstwo pięknych obrazów zaprasza nas do jogi jako jednego świata. 
 
"Nasz obraz, nasze wibracje i wigor odzwierciedlony w tych obrazach budzą w nas proces doceniania i rozpoznawania 
miejsc, które do nas należą", mówi Prakash Sangeet Kaur z ABAKY. "Nasz kolor należy do wszystkich miejsc i do 
wszystkich oczu. To jest rozpoznanie, które budzi nas w najczystszej formie, jaka istnieje." 
 
Jeżeli obraz jest wart tysiąc słów, to te obrazy rozbijają bariery, które istnieją w jodze w sposób, który nie pozwala na 
żaden dialog. KRI z niecierpliwością oczekuje na podkreślenie tych obrazów na naszej nowej stronie internetowej, 
kiedy przejdziemy do bardziej integracyjnego i świadomego paradygmatu. Nadszedł czas, aby przełamać bariery w 
jodze.   
 
"Rasizm jest najbardziej wyrazistą formą barier społecznych, które oddzielają człowieka według koloru, obarczoną 
oceną wartości" - mówi Devaroop Kaur z ABAKY. "Dla ludzi z czarnymi ciałami, integracja ze społeczeństwem 
przychodzi z zaprzeczeniem ich historii, ich wiary i sposobu życia. Jest to zaprzeczenie, które ma wiele form wyrazu i 
wpływa na potencjał tego, co najważniejsze i najbardziej łączące... naszej miłości do siebie, samooceny i troski o siebie. 
Przez lata czarne ciała były naznaczone i postrzegane przez siebie jako niegodne miłości, a przede wszystkim miłości 
do samego siebie. I to właśnie w tej rzeczywistości, w tańcu tej polaryzacji, jesteśmy wezwani do służby." 
 
Przekonajcie się sami i świętujcie doświadczenie jogi jako jednego świata - Yoga e Negritude 
Jeśli podobają ci się te zdjęcia, rozważ wsparcie darowizną projektu Joga e Negritude. Sposobem na wsparcie projektu 
ABAKY w Brazylii jest przesłanie funduszy przez PayPal, za pomocą poczty elektronicznej Comunicacao@abaky.org.br. 
Wszystkie datki są przeznaczane na finansowanie studiów dzieci BIPOC w Akademii Miri Piri w Brazylii. 
 
Jest dużo więcej pracy do zrobienia. 
 
 

Badania jogi 
 

Dowody naukowe dla praktyk jogi w leczeniu zakażeń dróg oddechowych. 
przez doktora Sat Bir Singh Khalsa. 

 
Istnieją wiarygodne strategie z uzasadnionymi dowodami wspierającymi badania nad profilaktyką zakażeń górnych 
dróg oddechowych (URTI), w tym jogi i innych praktyk umysłowych, które mogą zwiększyć odporność i odporność na 
choroby, jednocześnie zmniejszając ryzyko ich wystąpienia, zapadalność/częstotliwość, a także ich dotkliwość i czas 
trwania.  Jednak lekarstwo na wirusa przeziębienia, gdy już się go ma, jest nieuchwytne.  Co najwyżej istniejące metody 
leczenia zarówno w medycynie konwencjonalnej, jak i uzupełniającej/tradycyjnej, były w stanie albo opanować 
objawy, aby złagodzić dyskomfort, albo ewentualnie skrócić czas trwania i nasilenie URTI.  Na przykład, istnieją 
przekonujące dowody na skuteczność witaminy C, bąblowicy i cynku. 
 



 

 

Chociaż nie ma opublikowanych badań naukowych o istotnym znaczeniu, które wykazały skuteczność praktyk umysł-
ciało, takich jak joga, dla skrócenia czasu trwania lub nasilenia istniejącego przeziębienia, zalecenia dotyczące 
konkretnych praktyk jogi i postawy można znaleźć w obfitości z wyszukiwania w Internecie.  Jest prawdopodobne, że 
postawy, techniki oddechowe, relaksacja i medytacja mogą przynieść ulgę w symptomach związanych z dobrze 
znanymi korzyściami z tych praktyk na stres, nastrój i dobre samopoczucie, które są cenne z każdej choroby.  Biorąc 
pod uwagę skuteczność tych praktyk jako zapobieganie w zmniejszaniu częstotliwości i nasilenia URTI, 
prawdopodobnie poprzez wzmocnienie funkcji odpornościowych, jest możliwe, że praktyki ciała umysłu może również 
zmniejszyć czas trwania i nasilenie po rozpoczęciu URTI, ale badania w celu oceny tego jest jeszcze do zrobienia. 
 
Istnieje starożytna pomocnicza praktyka jogi, która może być skuteczna w leczeniu istniejącego ostrego URTI, znana 
jako Jala Neti Kriya, praktykowana regularnie przez wielu regularnych praktykujących jogę.  Określana w literaturze 
medycznej jako irygacja solą fizjologiczną nosa (NSI), polega na przepłukiwaniu dróg oddechowych roztworem wody 
słonej powszechnie stosowanym w doniczce neti.  Istnieją dobre dowody na to, że praktyka ta jest przydatna w 
przypadku alergicznego nieżytu nosa i zapalenia zatok przynosowych, a badania pokazują, że faktycznie zapobiega 
występowaniu, częstości występowania/częstotliwości, a także ciężkości i czasu trwania URTI.  Proponowane 
mechanizmy dotyczące sposobu, w jaki NSI może zająć się ostrymi objawami URTI zostały opisane w przeglądzie 
systematycznym Cochrane 2015 opublikowanym przez australijski zespół badawczy i obejmują: "oczyszczanie 
nadmiaru śluzu, zmniejszanie zatorów i poprawa oddychania.  Uważa się, że ma to na celu poprawę oczyszczania śluzu 
poprzez zwiększenie częstotliwości bicia żółciowego.  Oprócz łagodzenia objawów zatokowych, nawadnianie solą 
fizjologiczną może usunąć materiał zakaźny z zatok i zmniejszyć kaszel związany z kroplówką poporodową". W 
niniejszym przeglądzie oceniono pięć opublikowanych randomizowanych badań kontrolowanych (RCT) NSI u 
uczestników z ostrymi objawami URTI i stwierdzono, że istnieją ograniczone dowody na korzyść w zakresie objawów.  
W dwóch z ocenianych badań stwierdzono skrócenie czasu oczekiwania na usunięcie objawów URTI, ale nie było to 
klinicznie istotne. Jedno z badań wykazało wiele statystycznie istotnych wyników dla grupy NSI w czasie obserwacji, w 
tym zmniejszenie bólu gardła, wydzieliny z nosa i rodzaju wydzieliny, ocenę oddechu z nosa oraz ocenę stanu zdrowia.  
W nowszym przeglądzie systematycznym dotyczącym leczenia ostrej niewydolności układu oddechowego u dzieci i 
niemowląt, opublikowanym w czasopiśmie Pediatric Respiratory Reviews, przeanalizowano cztery RCT.  Autorzy doszli 
do wniosku, że "Analiza ilościowa badań wykazała, że SNI jest korzystna w leczeniu niektórych objawów nosa". Wydaje 
się ona zmniejszać częstość występowania URTI i jej powikłań w fazie ostrej i w dłuższej perspektywie". Nie 
stwierdzono jednak korzystnego wpływu na objawy oddechowe.  
 
Prawdopodobnie najbardziej przekonujące badania RCT nad SNI w leczeniu przeziębień były prowadzone przez dr 
Sandeepa Ramalingama z Royal Infirmary of Edinburgh w Wielkiej Brytanii i opublikowane w czasopiśmie Scientific 
Reports w 2019 roku.  W badaniu tym 33 zdrowych uczestników, którzy byli badani w ciągu 48 godzin od rozpoczęcia 
URTI i regularnie praktykowali SNI, zgłosiło liczne objawy w dzienniku i pobrało wymazy z nosa do analizy wirusa.  
Pacjenci z ramienia zabiegowego wykazywali znaczne, średnie skrócenie czasu trwania choroby - 1,9 dnia, w czasie 
kataru - 1,8 dnia, w zatkanym nosie - 2,7 dnia, w kichaniu - 1,5 dnia, w kaszlu - 2,4 dnia i w chrypce - 1,7 dnia.  Ponadto, 
zarówno stosowanie leków bez recepty, jak i stopień transmisji URTI do innych osób w kontaktach domowych spadły 
znacząco, odpowiednio o 36% i 35%.  Ostatecznie, obiektywna miara rezultatu wydalania wirusów (kiedy wirus 
replikuje się w organizmie i zostaje uwolniony do środowiska) z analizy wymazów również została znacznie 
zmniejszona, co sugeruje hamujący wpływ SNI na aktywność samego wirusa.  Co ciekawe, biorąc pod uwagę pandemię 
COVID-19 (koronaawirusa), autorzy przeanalizowali podgrupę uczestników badania, którzy w trakcie badania mieli 
różne koronaawirusy, a w artykule zatytułowanym "Hypertonic saline nosowa nawadnianie i płukanie nosa solą 
fizjologiczną należy rozważyć jako opcję leczenia COVID-19" w Journal of Global Health, donieśli, że uczestnicy ci mieli 
podobną poprawę jak wszyscy inni uczestnicy badania w 2019 roku.  Ponadto, odnieśli się oni również do swoich 



 

 

elegancko przeprowadzonych badań laboratoryjnych in vitro nad wpływem soli (NaCl; chlorek sodu) w SNI na 
aktywność wirusową.  W badaniach tych stwierdzono, że NaCl ma działanie przeciwwirusowe, które działa w różnych 
typach wirusów w mechanizmie, w którym wykazano, że jon chlorkowy przedostaje się do komórek, co następnie 
prowadzi do produkcji kwasu hipochlorowego przez komórkę, który jest aktywnym składnikiem wybielacza, o którym 
wiadomo, że hamuje aktywność wirusową.  Wyniki te wydają się bardzo aktualne i znaczące, choć autorzy ostrożnie 
stwierdzają, że "nie jest jasne, czy hipertoniczne nawadnianie nosa solą fizjologiczną i płukanie gardła jest również 
skuteczne w COVID-19 wywołane przez SARS-CoV-2; dlatego też pilnie potrzebne jest przeprowadzenie badania". 
 
Biorąc pod uwagę brak znanych metod leczenia skutecznych w przypadku ostrych chorób układu moczowo-płciowego, 
wydaje się, że korzyści płynące zarówno z praktyk umysł-ciało, jak i techniki Jala Neti SNI w ramach praktyk jogi mają 
znaczny potencjał jako niefarmakologiczne metody leczenia o bardzo niskim ryzyku wystąpienia skutków ubocznych, 
które są zarówno proste, jak i łatwe do wykonania.  Wydaje się, że w przyszłości istnieje znaczny potencjał badawczy 
dla tych podejść do leczenia URTI. 
 
 

 

Aquarian Development Series: Doskonalenie 
zawodowe dla nauczycieli-szkoleniowców 

 
Cień Nauczyciela 

Środa 8 lipca 11:00-13:00 EDT. Dołącz do nas na żywo na Zoom - powtórka dostępna tydzień później. 

Nasze ziemskie doświadczenia opierają się na równowadze dnia i nocy, tego co znane i tego co nieznane, wewnątrz i 
na zewnątrz. Każdemu z nas dajemy zarówno promienne, przytulne światło naszej duszy, które jest połączone z tym 
wszystkim, co istnieje, jak i tym, co jest ukryte pod naszą świadomą świadomością. 

Opanowanie tej wewnętrznej polaryzacji jest celem jogi i medytacji. Jedynym sposobem na prawdziwe 
zaakceptowanie tej polaryzacji, którą widzimy w świecie, jest zrobienie tego najpierw dla siebie samych. Kiedy 
stawiamy czoła naszemu własnemu cieniu z odwagą i jasnością, odsłania się przed nami wiele darów. Zdolność do 
utrzymania głębi tej uniwersalnej dwoistości ze współczuciem jest kluczową podstawą do dalszego rozwoju jako 
nauczyciel prawdy. Przyjmowanie tego, co daje nam satysfakcję i witalność, aby z dnia na dzień uczynić niemożliwym 
to, co jest możliwe.  

Tak święte, potężne i wpływowe, jak Nauki, cień lat genezy Nauk i osobowość Jogina Bhajana są dla nas okazją, aby 
zagłębić się głęboko. Proszę, dołączcie do KRI i Deva Kaur z Florydy, aby kontynuować tę pracę razem. 

Przedstawione przez: Deva Kaur praktykuje i uczy Jogę i Medytację Kundalini od ponad trzydziestu lat pod 
przewodnictwem Jogina Bhajan.  Wraz z Karen Darrow stworzyła Źródło Jogi, aby stworzyć świętą przestrzeń dla 
wszystkich rodzajów jogi i praktyk podnoszących na duchu, aby mieć przytulny dom tutaj na Florydzie Południowej. 
Deva Kaur pochodzi z Yoga Source w Davie i Coral Springs na Florydzie. 

 

 



 

 

Włączenie ciała z dr Ramdeshem 

14 lipca, wtorek 17:00 EDT (Nowy Jork) 

Ramdesh Kaur dzieli się z Akademią i Nauczycielami KY tym, jak używać przyjaznego i integracyjnego języka dla 
wszystkich typów ciała. Doradztwo w zakresie postawy, sposoby na umożliwienie i wsparcie wszystkich rodzajów 
ekspresji tego pięknego ludzkiego ciała, aby czuć się mile widzianym, komfortowym i bezpiecznym w swojej ofercie 
Jogi Kundalini.  

Prezentowane przez: Dr Ramdesh jest autorem The Body Temple: Joga Kundalini dla Akceptacji Ciała, Zaburzeń 
Żywieniowych i Radykalnej Samouwielbienia, a także jest autorem Jogi i Mantry dla Całego Serca wraz ze 
współautorem Karanem Khalsa. Posiada wiele bestsellerowych albumów medytacyjnych z przewodnikiem, które 
tworzą głęboko uzdrawiające i dostępne dla wszystkich doświadczenia medytacyjne. 

Jest gospodarzem Spirit Voyage Radio z Ramdesh na Unity FM i iTunes, cotygodniowego podcastu, który przynosi 
mantrę i medytację ponad 300,000 słuchaczy każdego roku. Jest także założycielką Spirit Voyage Global Sadhanas, 
internetowej globalnej społeczności medytacyjnej liczącej ponad 25,000 osób. 

 

Zrozumieć Przemoc Seksualną i Upełnomocnienie Ocalałych 

14 lipca, wtorek 17:00 EDT (Nowy Jork) 

Dołącz do nas na rozmowę z Gabrielle Congrave Baggenstoss, aby nauczyciele jogi i trenerzy byli świadomi, czym jest 
handel ludźmi w celach seksualnych i jak zapobiegać krzywdzeniu kobiet/dzieci w dzisiejszym świecie. Dowiesz się 
jasnych definicji, skrzyżowania z traumą i uzależnieniem oraz tego, co powinnaś wiedzieć jako nauczycielka jogi, kiedy 
chcesz uczyć w Centrum Kryzysowym lub dla kobiet powracających do zdrowia po nadużyciach seksualnych. Odejdź 
ze zrozumieniem i praktycznymi wskazówkami.  

Przedstawione przez: Gabrielle Congrave Baggenstoss jest koordynatorką i rzeczniczką Support Within Reach, ośrodka 
zajmującego się przemocą seksualną w północno-zachodniej części MN. Jest E-RYT 200 i YACEP, posiada certyfikaty w 
zakresie Hatha w Tradycji Himalajskiej, Jogi Kundalini, Jogi Jin i Jogi wrażliwej na traumę. Gabrielle otrzymała również 
BFA w dziedzinie Profesjonalnego i Kreatywnego Pisania i pracuje głównie z SEY (młodzież wykorzystywana seksualnie), 
wykorzystując kreatywne pisanie jako terapię artystyczną i jogę w celu ułatwienia uzdrowienia od traumy seksualnej. 
Gabrielle jest osobą, która przeżyła uzależnienie od heroiny i komercyjne wykorzystywanie seksualne. 

 

Od kryzysu do społeczności: Co to znaczy być połączonym? 

Piątek 17 lipca, 12-14:00 czasu wschodniego (Nowy Jork) 

Bez względu na globalną sytuację, w jakiej się znajdujemy, jest to zaproszenie do zastanowienia się, w jaki sposób 
możemy się zjednoczyć jako społeczność, aby stworzyć połączenie. Nasz wspólny czas będzie eksplorował to 
terytorium w bezpiecznym, wspierającym, a nawet zabawnym otoczeniu, ponieważ wprowadzamy niuanse naszego 
osobistego doświadczenia do naszego wspólnego pojemnika. 

To wirtualne spotkanie zaoferuje przestrzeń relacyjną do odkrywania naszego wspólnego człowieczeństwa poprzez 
praktykę głębokiego słuchania i ucieleśnionej obecności. Jest to wydarzenie doświadczalne i eksperymentalne, gdzie 



 

 

z miłością wkraczamy na nowe sposoby bycia razem i utrzymujemy przestrzeń dla głębszego i bardziej osobistego 
zrozumienia wspólnoty, która ma się pojawić. 

Zaangażujemy się w proces społecznej obecności i będziemy mieli możliwość dzielenia się ze sobą w sensowny sposób. 

Przedstawione przez: Natasha i Lorenz Sell prowadzą i ułatwiają interakcje w małych grupach od 2012 roku. Są oni 
współzałożycielami sutra.co, platformy programistycznej stworzonej wokół internetowej nauki w małych grupach. 
Sutra wspiera program Harvard Program in Refugee Trauma, programy przywództwa w UNICEF i Presencing Institute, 
a także wiele innych organizacji i osób prywatnych w tworzeniu doświadczeń edukacyjnych online, które sprzyjają 
głębokiemu połączeniu i komunikacji. 

Ich praca integruje studia magisterskie Harvard Graduate School of Education z pracą Theory U profesora MIT Otto 
Scharmera oraz Immunity To Change methodologies profesorów z Harvardu Robert Keegan i Lisa Lahey. 

  

Niewygodne rozmowy z Czarnym Joginem 

Przyłącz się do nas w piątek 24 lipca o 12 w południe EDT (Nowy Jork) 

Tak jak w przypadku Kriji lub trudnej postawy jogi, trzymamy przestrzeń, aby znaleźć komfort w dyskomforcie tego 
doświadczenia. Możemy mieć podobną przestrzeń do rozmów na temat relacji naszej społeczności z różnorodnością i 
integracją. Ten warsztat będzie wymagał od nas relaksu w poczuciu dyskomfortu, kiedy nauczymy się kilku koncepcji, 
zintegrowanych z opowiadaniem historii i dialogiem. Oto Wasza szansa na zadawanie pytań naszemu prowadzącemu 
i sobie nawzajem.  

Prezenter Bio:  Vedya Amrita Kaur jest certyfikowanym przez KRI Nauczycielem Jogi Kundalini, członkiem Akademii 
Trenerów Wodnych i członkiem Zarządu Instytutu Badawczego Kundalini.  Od 16 lat uczy w różnych miejscach: 
ośrodkach jogi, salach gimnastycznych, seminariach dla aktywistów społecznych i korporacyjnych odosobnieniach w 
Nowym Jorku i Atlancie w Gruzji.   Vedya Amrita uwielbia możliwości, jakie stwarzają pozornie mało prawdopodobne 
pary, takie jak współpraca z mnichami buddyjskimi, wielebnymi baptystami i innymi, ilustrujące cudowne połączenie 
technologii.  Vedya Amrita jest właścicielem Glowing House, Inc. doświadczenia wellness specjalizującego się w 
Hydroterapii Kolona; Poradach Ajurwedyjskich oraz leczniczych korzyściach Jogi Kundalini i Medytacji. Entuzjazm, 
empatia i miłość Vedya Amrita pozwala na rozkwitającą przestrzeń upodmiotowienia i transformacji. 

 

 

Połącz - Zaangażować - Ołów 

Poruszanie się razem jako trenerzy w Akademii Trenerów Wodnych 

 

Pierwszy coroczny Global ATA Trainer Forum & Online Summit KRI odbędzie się w dniach 9-11 lipca 2020 roku. 
Trenerzy z różnych regionów świata zaangażują się, będą prowadzić dialog i współpracować na rzecz wspólnych zmian.   

 



 

 

Globalne Forum i Szczyt Online         

Od wielu lat KRI oferuje Forum Trenerów w regionach całego świata -Australia, Chiny, Europa (Europejski Festiwal 
Jogi), Malezja, Meksyk, Ameryka Południowa (Chile, Brazylia, a wkrótce Argentyna), USA (Letnie i Zimowe Przesilenie), 
a w tym roku zaplanowaliśmy spotkanie dla wszystkich trenerów w Republice Południowej Afryki. Ze względu na Covid-
19 musieliśmy odwołać spotkania na Summer Solstice i European Yoga Festival, które dały możliwość kreatywnego 
rozwiązania: globalnego forum internetowego i szczytu. 

 
Kultura, komunikacja i społeczność 
Od trzech lat jest to temat przewodni wszystkich regionalnych forów i niewiele wiemy o tym, jak dobrze przygotuje 
nas to do Forum i Szczytu.  Przez te lata skupiliśmy się na tym, jak głęboko słuchać siebie nawzajem i jak być 
autentycznym w naszych komunikatach; przekształciliśmy Poke Provoke Confront Elevate w formułę współczującego 
zrozumienia i zbadaliśmy, co jest potrzebne do budowania zaufania.  Zidentyfikowaliśmy te umiejętności jako 
podstawowe bloki do podtrzymywania wspierających społeczności, które są oparte na wspólnych wartościach. Ta 
praca już się rozpoczęła i teraz możemy wykorzystać te doświadczenia w naszym kolejnym wspólnym kroku. 
  
Połącz - Zaangażować - Ołów 
Te trzy słowa są zalążkiem intencji na każdy dzień Forum & Summit.  Pierwszego dnia połączymy się, poznając się 
nawzajem i budując pojemnik zrozumienia, który pozwoli na otwarty, kreatywny dialog.  Uczestnicy zostaną powitani 
muzyką i radością. Będzie czas na dzielenie się w małych grupach z różnymi kulturami, a także czas na spotkania we 
własnym regionie i języku w celu omówienia tego, co ważne na poziomie lokalnym. Dzień drugi zaangażujemy się 
poprzez proces Open Space Technology (OST). Uczestnicy będą samodzielnie inicjować tematy do zgłębiania, a co za 
tym idzie, porządek dzienny zostanie określony przez te krytyczne rozmowy. Dyskusje na tematST służą jako punkt 
wyjścia do tego, jak my, jako społeczność, zdecydujemy się iść naprzód. W trakcie tego trzydniowego procesu pojawią 
się nowi liderzy. Dzień trzeci to dzień, w którym przywódcy i wszyscy uczestnicy Forum i Szczytu proszeni są o 
zastanowienie się nad tym, co podejmują i w jaki sposób my, jako wspólnota, poprowadzimy drogę w przyszłość. 
  
Zarzuty wobec Jogina Bhajana, pandemia Covid-19 i wezwanie do sprawiedliwości rasowej i społecznej na całym 
świecie, wymagają od nas, jako jednostek i społeczności, refleksji nad sobą.  Globalne Forum i Szczyt Online służy 
zainicjowaniu tego procesu badania wartości, kultury i usług, do których wspólnego działania jesteśmy powołani.    
  
Global ATA Trainer Forum & Online Summit jest otwarty dla wszystkich, którzy są w Akademii, jak również dla tych, 
którzy są zainteresowani dołączeniem.  Istnieją dwa tory, które dają możliwość uczestnictwa trenerom w każdej strefie 
czasowej. 
  
Aby uzyskać więcej informacji, zapoznać się z rozkładem jazdy oraz zarejestrować się, należy wejść na stronę:  
https://na.eventscloud.com/ehome/534606 
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Zmysły duszy 
Terapia Emocjonalna dla Siły, Uzdrawiania i Orientacji 
Przez GuruMehera Singh Khalsa 



 

 

  
Emocje są zmysłami twojej duszy. 
Rozpoznając emocje jako przewodników i pozwalając im pomóc ci 
przekroczenie cierpienia i rozkwitu doprowadzi do spokojnego, obfitego życia. 
Zmysły Duszy ukazują jak... 
* Pozwól, by twoje emocje ci służyły, a nie kontrolowały cię. 
* Znajdź na własną rękę odpowiedzi, aby natychmiast rozwiązywać problemy 
* Rzuć życie z bólem i przeszłymi traumami, i rozwiąż problemy u ich źródła 
* Zaufaj sobie i zachowaj osobistą władzę w relacjach 
* Odkryj siłę w czułości i zyskaj kontrolę nad tym, jak się czujesz 
Sprzedaż detaliczna: 29,95 dolarów 
Obniżona cena: 25,46 dolarów 
E-book: 18,80 dolarów (10% zniżki) 
  
  

Smak Indyjski 
Bibiji Inderjit Kaur Khalsa, PhD 
  
*Sekrety ze Starożytnej Ayurvedyjskiej Nauki Życia 
*Hinduska książka kucharska dla świadomego zdrowia smakosza 
*Ponad 180 czytelnych, sprawdzonych przepisów kuchennych 
*Kompletna instrukcja obsługi autentycznego Indianina 
mączka 
Przepisy, które podnoszą duszę i otwierają serce, Bibiji's 
filozofia gotowania polega na tym, że miłość, jaką wkładasz w jedzenie, które robisz, jest najczystszym pożywieniem 
ze wszystkich. W A Taste of India, odkryjesz wskazówki dotyczące przygotowywania jedzenie w domu, które spełnia 
podniebienie i wnosi twój uzdrawiający dotyk do twojego jedzenia i twojego domu. 
  
Regularna sprzedaż detaliczna: 18,95 dolarów 
Obniżona cena: 16,11 dolarów 
E-Book: 12,59 dolarów (10% zniżki)  
  
  

Jestem kobietą - Seria DVD 
3 Zestawy wykładów z Nauczania Kobiet z 
Jogin Bhajan, doktor, Mistrz Jogi Kundalini 
  
Jestem kobietą: Praktykując dobroć, (Tomy 1-5) 
1.  Stwórz swoją rzeczywistość 
2.  Przyspieszenie duchowe 
3.  Zachowuj się świetnie i nigdy nie daj się przewrócić losowi 
4.  Znasz siebie 
5.  Sztuka doceniania 
  



 

 

Jestem kobietą: Świadome współczucie, (Tomy 6-10) 
6.  Znany i Nieznany 
7.  Pierwotna siła życia 
8.  Komunikowanie się ze współczuciem 
9.  Prawo życia 
10.  Bycie mną: Moje działania definiują moją rzeczywistość 
  
Jestem kobietą: Twórczość Stwórcy, (Tomy 11-15) 
11.  Kreatywność poprzez komunikację 
12.  A Woman's Impact 
13.  Rozwiąż swoje wewnętrzne konflikty 
14.  The Art of Being a Woman 
15.  Intuicyjna wiedza stosowana 
  
Sprzedaż detaliczna: 19,95 USD za płytę DVD 
Promocja:  16,96$ za DVD 

 
 

KRI Receptura miesiąca lipca 2020 r. 
Z "A Taste of India, Second Edition" Bibiji Inderjit Kaur Khalsa, PhD 

  

Dwie zmiany na naleśnikach Garbanzo Flour 
Te przepisy są na ciastka, które są bogate w białko i bezglutenowe.  

  

Naleśniki z mączką garbanzo z mąką z fasoli Mung 
 
1 filiżanka mąki garbanzo 
1 filiżanka mąki fasolowej mung mung 
¼ łyżeczki do herbaty sody oczyszczonej 
1¾ filiżanek wody (w przybliżeniu) 
1 filiżanka pokrojonej cebuli 
¾ filiżanka świeżego imbiru, obranego i drobno posiekanego 
1 łyżeczka czosnku mielonego 
1 łyżeczka soli 
½ łyżeczki zmiażdżone suche czerwone chili, lub do smaku 
½ łyżeczki herbaty oregano (ajwan) nasiona 
1 łyżka stołowa Kasoon Methi (dostępna w sklepach spożywczych w Indiach) 
  
W dużej misce zmieszaj obie mąki i sodę z wystarczającą ilością wody, aby uzyskać jednolitą masę, upewniając się, że 
nie pozostały żadne grudki. Dodaj pozostałe składniki i dobrze wymieszaj. 
  
Podgrzej patelnię lub patelnię na płasko z 1 łyżeczką oliwy z oliwek. Wlać lub wlać na patelnię około ¼ filiżanki ciasta. 
  



 

 

Kiedy spód placka jest złotobrązowy, odwróć łopatką i pozwól drugiej stronie gotować (kiedy obie strony są 
złotobrązowe; jeśli chcesz, aby były chrupiące, dotknij każdej strony oliwą i gotuj każdą stronę dłużej o 30 sekund). 
Powtórzyć z pozostałym ciastem, dodając łyżeczkę oleju przed każdą kadzi z ciasta. 
Podawać z jogurtem. 
  
Wydajność: 16 naleśników" 
  
  
 

Naleśniki Garbanzo Flour z puree ziemniaczanym 
  
1 filiżanka mąki garbanzo 
½ filiżanki tłuczonych ziemniaków 
¼ łyżeczki do herbaty sody oczyszczonej 
1¾ szklanki wody (w przybliżeniu) 
1 filiżanka tartej cukinii 
1 filiżanka pokrojonej cebuli 
¾ filiżanka świeżego imbiru, obranego i drobno posiekanego  
1 łyżeczka czosnku mielonego 
1 łyżeczka soli 
½ łyżeczki zmiażdżone suche czerwone chili, lub do smaku 
½ łyżeczki herbaty oregano (ajwan) nasiona 
1 łyżka stołowa Kasoon Methi (dostępna w indyjskich sklepach spożywczych)" "1 łyżka stołowa Kasoon Methi 
(dostępna w indyjskich sklepach spożywczych) 
oliwa z oliwek do gotowania 
  
W dużej misce zmieszaj razem mąkę, puree ziemniaczane i sodę z wystarczającą ilością wody, aby uzyskać sypkie 
ciasto, upewniając się, że nie pozostały żadne grudki. Dodaj pozostałe składniki i dobrze wymieszaj. 
  
Podgrzać patelnię lub patelnię na płasko z 1 łyżeczką oliwy z oliwek. Wlać lub wlać na patelnię około ¼ filiżanki ciasta. 
  
Kiedy spód placka jest złotobrązowy, odwróć łopatką i pozwól drugiej stronie gotować (kiedy obie strony są 
złotobrązowe; jeśli chcesz, aby były chrupiące, dotknij każdej strony oliwą i gotuj każdą stronę dłużej o 30 sekund). 
Powtórzyć z pozostałym ciastem, dodając łyżeczkę oleju przed każdą kadzi z ciasta. 
Podawać z jogurtem. 
 
Wydajność: 12 naleśników 
  
 
 

 


