
 

 

 
 

De mim para você 
 
Sat Naam e saudações de Maastricht, Holanda! 
  
Que verão estranho que estamos tendo!  Sinto falta de viajar para estar nas grandes reuniões da comunidade 3HO que 
tipicamente destacam meus verões - o Solstice Sadhana de Verão no Novo México e o Festival Europeu de Yoga na França.  
Mas devo dizer que foi incrível ver um pequeno milagre acontecer com o Solstício de Verão de 3 dias eSummit, já que 
mais de 7.000 pessoas se registraram!  Os programas foram muito edificantes e captaram a experiência insubstituível da 
consciência de grupo. Sentado com 800 pessoas on-line para a sadana matinal, tive uma potência que me surpreendeu. 
Agora estou ansioso para o Dia de Oração pela Paz 3HO Europe online no dia 1º de agosto. Fique de olho nos detalhes 
deste evento. 
  
O impacto do coronavírus está sendo sentido por todos nós, de grandes e pequenos modos, em todo o mundo.   Tantas 
mudanças rápidas, e a enorme quantidade de incerteza que todos nós enfrentamos, naturalmente nos faz sentir a todos 
inquietos, talvez até mesmo desmotivados.  Os pilares típicos e familiares nos quais tínhamos fundamentado nosso senso 
de identidade e segurança são abalados ou talvez até desmoronados.  Surgem questões profundas em torno de quem 
realmente somos e de quem queremos nos tornar.  Sinto-me muito abençoado por ter minha prática pessoal de Kundalini 
Yoga, ela me centraliza quando me sinto tremido; ela fundamenta meu senso mais íntimo de identidade e de Self em meu 
lugar mais alto e mais expansivo.  Minha sadana diária me conecta à minha Verdadeira Identidade, para que eu possa 
permanecer relaxado e flexível, mesmo no meio de tanto estresse e incerteza.  Por estes dons, eu me curvo em gratidão 
ao Universo. Espero que sua prática pessoal, de qualquer forma, tipo, história ou estilo, esteja lhe apoiando também 
nestes tempos difíceis.  
  
Se você precisa de algum apoio para usar os ensinamentos da Kundalini Yoga para ajudá-lo agora mesmo, a KRI é o lugar 
certo para vir!  Nossa livraria on-line, The Source tem muitos eBooks de Kundalini Yoga tanto em inglês como em espanhol.  
Nossa série Aquarian Development Series tem webinars gratuitos nos quais você pode participar ao vivo, ou através de 
vídeo pré-gravado.  E ainda estamos planejando realizar nosso programa de Treinamento de Professores de Nível Um em 
Bali, em novembro, com restrições de vírus.  Que ótima maneira de sair de sua quarentena - mergulhando profundamente 
nos ensinamentos da Kundalini Yoga, construindo hábitos positivos para toda a vida, e aprendendo como você pode 
compartilhar esta tecnologia de yoga com outros!  
 



 

 

Como uma expansão divertida e positiva, estamos recebendo diferentes professores de nossa enorme comunidade 
internacional de KRI para liderar a meditação mensal.  É maravilhoso ver novos rostos e experimentar sua poderosa 
energia enquanto ensinam.  Você quer liderar uma meditação mensal?  Deixe-nos saber e compartilhe a luz. 
 
Muitas bênçãos para você, 
  

 
  
CEO, Instituto de Pesquisa Kundalini 
 
 
 
 

Meditação do Mês 
 
Sierra Siri Prakash Bullock Vive em Bali com seu marido que mora no mar e filho adolescente da Green School. Ela está 
girando através das formas e mudanças da era Aquariana enquanto se identifica com os rótulos principais chamados 
Woman, Mother, Wife, L1/ L2 Kundalini Teacher, e KRI Professional Trainer. As credenciais da era de Piscean incluem os 
seguintes diplomas e certificados: Bacharelado em Educação Especial e Estudos Surdos, Mestrado em Ciência Holística 
Nutrição e Educação, Trabalhador Corporal Certificado pelo Instituto de Equilíbrio Estrutural Pyscho, e Reiki Nível 1 e 2. 
  
Ela é fundadora e diretora da NorCal Women's Camp Inc., uma organização sem fins lucrativos no norte da Califórnia. 
Fundada há 17 anos, seus eventos mudaram a vida de milhares de mulheres. Quando sua família se mudou para as 
Filipinas, Siri Prakash foi inspirada a ajudar a construir a comunidade, organizando e ensinando no primeiro programa de 
treinamento de professores de nível 1 da KRI em 2017. 
  
"Minha intenção": Estou, EU SOU, alinhada com as tendências do Cosmos que quer trazer todas as coisas à sua plenitude 
de ser". 
 
Vídeo completo disponível aqui. 
 
 
 

Yoga é um mundo só - Yoga e Negritude  
 
É uma realidade a ser enfrentada o fato de que existe uma ausência de pessoas de cor no mundo da ioga e outras práticas 
de autocuidado. Faça uma simples busca no Google e veja por si mesmo a falta de representação dos povos negros e 
indígenas de cor (BIPOC) nos meios de yoga.  Inspirado para agir, o projeto Yoga e Negritude nasceu no Brasil, coordenado 
por Sunderta Kaur, professora de Kundalini Yoga, e hospedado pelos Amigos Brasileiros da Kundalini Yoga (ABAKY) 
 
"Questionamos a predominância dos brancos nas aulas de Kundalini Yoga e as dificuldades dos negros para atender devido 
a questões econômicas e culturais", explicou Sunderta, "Nós, professores e alunos, nos reunimos para discutir estas 



 

 

questões e pensamos em ações que poderiam promover a igualdade". Um dos resultados foram ensaios fotográficos com 
professores e alunos negros de nossas aulas em Belo Horizonte (Brasil) com base no entendimento de que uma imagem 
aumenta o poder de expressão e comunicação com os outros".  
 
O resultado é um notável ensaio fotográfico chamado "Yoga e Negritude". Estas fotos são incríveis! Explodindo de energia, 
espírito e consciência, uma série de belas imagens nos dá as boas-vindas ao yoga como um mundo único. 
 
"Nossa imagem, nossa vibração e nosso vigor refletidos nestas imagens nos despertam para um processo de apreciação e 
reconhecimento dos lugares que nos pertencem", diz Prakash Sangeet Kaur do ABAKY. "Nossa cor pertence a todos os 
lugares e a todos os olhos". É um reconhecimento que nos desperta na forma mais pura que existe". 
 
Se uma imagem vale por mil palavras, então estas imagens quebram as barreiras que existem na ioga de uma forma que 
nenhum diálogo pode. A KRI está ansiosa para destacar estas imagens em nosso novo site à medida que avançamos para 
um paradigma mais inclusivo e informado. É hora de romper as barreiras da ioga.   
 
"O racismo é a forma mais explícita das barreiras sociais que separam os seres humanos de acordo com a cor, carregada 
de julgamento de valor", diz Devaroop Kaur da ABAKY. "Para as pessoas com corpos negros, a integração na sociedade 
vem com a negação de sua história, de sua fé e de seu modo de vida. É uma negação que tem muitas formas de expressão 
e que impacta o potencial em nós do que é mais vital e conectivo... nosso amor-próprio, nossa auto-apreciação e nosso 
autocuidado". Durante anos, os corpos negros foram marcados e percebidos por eles mesmos como indignos de amor e, 
acima de tudo, de amor-próprio. E é nesta realidade, na dança dessa polaridade, que somos chamados a servir". 
Veja por si mesmo e celebre a experiência da yoga como um mundo só - Yoga e Negritude  
Se você gosta destas fotos, considere apoiar o projeto Yoga e Negritude com uma doação. A maneira de apoiar a ABAKY 
no Brasil é enviar fundos através do Paypal, usando o e-mail Comunicacao@abaky.org.br. Todas as doações vão para 
financiar os estudos das crianças do BIPOC na Academia Miri Piri no Brasil. 
 
Há muito mais trabalho a ser feito. 

 
 
 

Pesquisa em Yoga 
 

Evidência de Pesquisa para Práticas de Yoga no Tratamento de Infecções do Trato Respiratório 
por Sat Bir Singh Khalsa, Ph.D. 

 
Existem estratégias credíveis com provas de pesquisa de apoio razoável para a prevenção de infecções do trato 
respiratório superior (URTI's), incluindo yoga e outras práticas mente-corpo, que podem aumentar a imunidade e 
resistência a doenças enquanto reduzem seu risco de ocorrência, incidência/freqüência, assim como sua gravidade e 
duração.  No entanto, a cura para o vírus do resfriado comum, uma vez que você o tenha, tem sido elusiva.  No máximo, 
os tratamentos existentes tanto na medicina convencional quanto na medicina complementar/tradicional só têm sido 
capazes de gerenciar os sintomas para aliviar o desconforto ou possivelmente encurtar a duração e ou severidade do URTI.  
Por exemplo, há evidências discutíveis para a eficácia da vitamina C, equinácea e zinco. 
 



 

 

Embora não existam estudos de pesquisa publicados de importância que tenham demonstrado a eficácia das práticas 
mente-corpo, como a ioga, para reduzir a duração ou severidade de um resfriado existente, recomendações para práticas 
e posturas de ioga específicas podem ser encontradas em abundância com uma busca na Internet.  É provável que 
posturas, técnicas de respiração, relaxamento e meditação possam proporcionar algum alívio dos sintomas associados 
aos conhecidos benefícios dessas práticas sobre o estresse, humor e bem-estar que são de valor com qualquer doença.  
Dada a eficácia dessas práticas como prevenção na redução da freqüência e severidade do URTI, provavelmente através 
do aumento da função imunológica, é concebível que as práticas do corpo mental também possam reduzir a duração e 
severidade uma vez iniciado um URTI, mas a pesquisa para avaliar isso ainda está por fazer. 
 
Existe uma antiga prática de yoga auxiliar que pode ter eficácia para o tratamento de um URTI agudo existente, e que é 
conhecida como Jala Neti Kriya, praticada regularmente por muitos praticantes regulares de yoga.  Referido na literatura 
médica como irrigação salina nasal (NSI), envolve a lavagem das passagens nasais com uma solução de água salgada, 
geralmente usando um vaso neti.  Há boas evidências de que esta prática é útil para a rinite alérgica e sinusite, e estudos 
estão mostrando que ela realmente previne a ocorrência, incidência/freqüência, bem como a gravidade e duração das 
URTI's.  Os mecanismos propostos sobre como a NSI pode abordar os sintomas agudos da URTI foram descritos em uma 
revisão sistemática da Cochrane de 2015 publicada por uma equipe de pesquisa australiana e incluem: "limpando o 
excesso de muco, reduzindo o congestionamento e melhorando a respiração".  Pensa-se melhorar a limpeza mucociliar 
aumentando a freqüência de batimentos ciliares.  Além de aliviar os sintomas sinonasais, a irrigação salina pode remover 
o material infeccioso dos seios nasais e reduzir a tosse associada ao gotejamento pós-nasal". Esta revisão avaliou cinco 
ensaios randomizados controlados (RCTs) publicados da NSI em participantes com URTI aguda e concluiu que há poucas 
evidências de benefício sobre os sintomas.  Dois dos ensaios avaliados relataram uma redução no resultado do tempo 
para a resolução dos sintomas de URTI, mas não foi clinicamente significativo. Um estudo mostrou múltiplos resultados 
estatisticamente significativos para o grupo NSI no acompanhamento, incluindo redução da dor de garganta, secreção 
nasal e tipo de secreção, escore de respiração nasal e um escore de estado de saúde.  Uma revisão sistemática mais 
recente para o tratamento SNI de URTI aguda em crianças e bebês publicada na revista Pediatric Respiratory Reviews 
analisou quatro RCTs.  Os autores concluíram que "A análise quantitativa dos ensaios mostrou que o SNI é benéfico no 
tratamento de certos sintomas rinológicos". Parece reduzir a incidência de URTI e suas complicações na fase aguda e a 
longo prazo". Entretanto, eles não encontraram benefício para os sintomas respiratórios.  
 
Talvez o estudo mais convincente da RCT da SNI para o tratamento do resfriado comum tenha sido liderado pelo Dr. 
Sandeep Ramalingam da Royal Infirmary of Edinburgh no Reino Unido e publicado na revista Scientific Reports em 2019.  
Nesse estudo, 33 participantes saudáveis que foram estudados dentro de 48 horas após o início de um URTI e praticaram 
SNI regularmente relataram múltiplos sintomas em um diário e tomaram esfregaços nasais para análise do vírus.  Os 
sujeitos do braço de intervenção mostraram uma redução média significativa na duração da doença de 1,9 dias, na 
duração do corrimento nasal de 1,8 dias, no nariz obstruído de 2,7 dias, no espirro de 1,5 dias, na tosse de 2,4 dias e na 
rouquidão da voz de 1,7 dias.  Além disso, tanto o uso de medicamentos de venda livre quanto o grau de transmissão de 
URTI para outros dentro de seus contatos domésticos caíram significativamente em 36% e 35%, respectivamente.  
Finalmente, a medida objetiva do resultado da disseminação do vírus (quando um vírus se reproduz dentro de seu corpo 
e é liberado no ambiente) a partir da análise dos esfregaços também foi significativamente reduzida, sugerindo um efeito 
inibidor do SNI sobre a atividade do próprio vírus.  Curiosamente, dada a pandemia de COVID-19 (um coronavírus), os 
autores analisaram um subconjunto de sujeitos do estudo que tiveram diferentes coronavírus durante o estudo, e em um 
artigo intitulado "A irrigação nasal hipertônica salina e o gargalo devem ser considerados como uma opção de tratamento 
para COVID-19" no Journal of Global Health, relatou que estes sujeitos tiveram melhorias semelhantes a todos os outros 
participantes do estudo de 2019.  Além disso, eles também referiram seus ensaios de pesquisa de laboratório in vitro 
elegantemente conduzidos sobre o efeito do sal (NaCl; cloreto de sódio) no SNI sobre a atividade viral.  Nesses estudos, 



 

 

eles descobriram que o NaCl tem um efeito antiviral que funciona através de tipos virais em um mecanismo no qual se 
mostra que o íon cloreto entra nas células, o que então leva à produção de ácido hipocloroso pela célula, que é o 
ingrediente ativo no alvejante que é bem conhecido por inibir a atividade viral.  Estes resultados parecem altamente 
oportunos e significativos, embora os autores tenham concluído cautelosamente que, "não está claro se a irrigação nasal 
hipertônica salina e o gargalo também são eficazes na COVID-19 causados pela SARS-CoV-2; portanto, é urgentemente 
necessário um ensaio". 
 
Dada a falta de tratamentos conhecidos eficazes para URTIs agudas, os benefícios tanto das práticas mente-corpo quanto 
da técnica Jala Neti SNI dentro das práticas de yoga parecem ter um potencial significativo como tratamentos não-
farmacológicos com risco muito baixo de efeitos colaterais que são simples e fáceis de realizar.  Parece haver um potencial 
de pesquisa futuro significativo para estas abordagens de tratamento URTI. 
 
 
 

 

Série de Desenvolvimento Aquariano:  
Desenvolvimento Profissional para Formadores de Professores 

  
 

A Sombra do Professor 
Quarta-feira 8 de julho 11:00-13:00 EDT. Junte-se a nós ao vivo no Zoom - replay disponível uma semana depois. 

Nossa experiência terrestre é baseada no equilíbrio entre o dia e a noite, o que é conhecido e o que é desconhecido, por 
dentro e por fora. Cada um de nós recebe tanto a luz radiante e aconchegante de nossa alma que está conectada a tudo 
o que existe, como também o que está escondido abaixo de nossa consciência. 

Dominar esta polaridade interior é o objetivo da ioga e da meditação. A única maneira de realmente aceitar essa 
polaridade que vemos no mundo é fazê-lo por nós mesmos primeiro dentro de nós mesmos. Quando enfrentamos nossa 
própria sombra com coragem e clareza, muitos dons nos são revelados. A capacidade de manter a profundidade desta 
dualidade universal com compaixão é uma base fundamental para continuar crescendo como um mestre da verdade. 
Aceitar o que é nos dá o contentamento e a vitalidade para tornar o dia-a-dia impossível.  

Por mais sagrados, poderosos e impactantes que sejam os Ensinamentos, a sombra dos anos de gênese dos Ensinamentos 
e a personalidade de Yogi Bhajan são uma oportunidade para irmos fundo. Por favor, junte-se ao KRI e ao Deva Kaur da 
Flórida para continuarmos este trabalho juntos. 

Apresentado por: Deva Kaur tem praticado & ensinado Kundalini Yoga & Meditação por mais de trinta anos sob a 
orientação de Yogi Bhajan.  Ela criou a Yoga Source com Karen Darrow para criar um espaço sagrado para todos os 
diferentes tipos de yoga e práticas de elevação para ter uma casa aconchegante aqui no sul da Flórida. Deva Kaur é da 
Yoga Source, em Davie, e em Coral Springs, Flórida. 

 

 



 

 

Inclusão corporal com a Dra. Ramdesh 

14 de julho, terça-feira 5PM EDT (Nova Iorque) 

Ramdesh Kaur compartilha com a Academia e os professores da KY como ter certeza de usar uma linguagem acolhedora 
e inclusiva para todos os tipos de corpo. Tacos de postura, formas de permitir e apoiar todos os tipos de expressão deste 
belo corpo humano para se sentir bem-vindo, confortável e seguro em sua oferta de Kundalini Yoga.  

Apresentado por: Dra. Ramdesh é autora de O Templo do Corpo: Kundalini Yoga para a aceitação do corpo, distúrbios 
alimentares e amor próprio radical, e também é autora de Yoga e Mantras para um coração inteiro com a co-autora Karan 
Khalsa. Ela tem muitos álbuns de meditação guiada best-seller que criam experiências de cura profunda e meditação 
acessível para todos. 

Ela é a apresentadora da Spirit Voyage Radio com Ramdesh na Unity FM e iTunes, um podcast semanal que traz mantra e 
meditação para mais de 300.000 ouvintes a cada ano, e é a fundadora da Spirit Voyage Global Sadhanas, uma comunidade 
de meditação global online de mais de 25.000. 

  

Entenda a Violência Sexual e os Sobreviventes do Poder 

14 de julho, terça-feira 5PM EDT (Nova Iorque) 

Junte-se a nós para uma conversa com Gabrielle Congrave Baggenstoss, para que professores e instrutores de ioga possam 
estar cientes do que é o tráfico sexual e como evitar danos às mulheres/crianças neste mundo de hoje. Você encontrará 
definições claras, o cruzamento com o trauma e o vício, e o que você deve saber como professora de ioga quando quiser 
ensinar em um Centro de Crise ou para mulheres que se recuperam de abuso sexual. Vá embora com compreensão e dicas 
práticas.  

Apresentado por: Gabrielle Congrave Baggenstoss é Coordenadora e Advogada de Apoio Dentro do Alcance, um centro de 
recursos de violência sexual localizado na Northwestern MN. Ela é uma E-RYT 200 e uma YACEP, com certificações em 
Hatha na Tradição Himalaia, Kundalini Yoga, Yin Yoga, e Trauma Sensitive Yoga. Gabrielle também recebeu seu BFA em 
Escrita Profissional e Criativa e trabalha principalmente com a SEY (juventude sexualmente explorada) usando a escrita 
criativa como terapia artística e yoga para facilitar a cura do trauma sexual. Gabrielle é uma sobrevivente do vício em 
heroína e da exploração sexual comercial. 

 

Da crise à comunidade: O que significa estar conectado? 

Sexta-feira, 17 de julho, 12-14:00, horário do leste (Nova York) 

Qualquer que seja a situação global que possa estar lhe apresentando, este é um convite para considerar como podemos 
nos reunir como uma comunidade para criar uma conexão. Nosso tempo juntos explorará este território em um ambiente 
seguro, de apoio e até mesmo lúdico, à medida que trazemos as nuances de nossa experiência pessoal em presença em 
nosso container coletivo. 

Este encontro virtual oferecerá um espaço relacional para descobrir nossa humanidade comum através da prática de 
escuta profunda e presença encarnada. Este é um evento experiencial e experimental, no qual entramos amorosamente 



 

 

em novas formas de estarmos juntos e abrimos espaço para que surja uma compreensão mais profunda e pessoal da 
comunidade. 

Vamos nos engajar em um processo de presenciamento social e teremos uma oportunidade de compartilhar uns com os 
outros de forma significativa. 

Apresentado por: Natasha e Lorenz Sell têm guiado e facilitado as interações de pequenos grupos desde 2012. Eles são co-
fundadores do sutra.co, uma plataforma de software projetada em torno do aprendizado online para pequenos grupos. A 
Sutra apóia o Programa Harvard em Trauma de Refugiados, programas de liderança da UNICEF e do Instituto Presencing, 
assim como muitas outras organizações e indivíduos na criação de experiências de aprendizagem on-line que promovem 
uma profunda conexão e comunicação. 

Seu trabalho integra um estudo de mestrado da Harvard Graduate School of Education com o trabalho da Theory U do 
professor do MIT Otto Scharmer e as metodologias Immunity To Change dos professores de Harvard Robert Keegan e Lisa 
Lahey. 

 

Conversas incômodas com uma ioguini negra 

Junte-se a nós sexta-feira 24 de julho ao meio-dia EDT (Cidade de Nova York) 

Como com um Kriya ou uma postura de yoga difícil, temos o espaço para encontrar conforto no desconforto da 
experiência. Podemos manter um espaço semelhante para conversas em torno da relação de nossa comunidade com a 
diversidade e a inclusão. Este workshop exigirá que relaxemos no desconforto à medida que aprendemos alguns conceitos, 
integrados com narração de histórias e diálogo. Aqui está sua chance de fazer perguntas de nosso apresentador e de cada 
um dos outros.  

Apresentador Bio:  Vedya Amrita Kaur é Professora de Kundalini Yoga certificada pelo KRI, membro da Academia de 
Treinadores Aquarianos e membro do Conselho do Instituto de Pesquisa Kundalini.  Ela ensina há 16 anos em vários locais: 
centros de yoga, ginásios, seminários de ativistas sociais e retiros corporativos na cidade de Nova Iorque e Atlanta, Geórgia.   
Vedya Amrita adora a oportunidade oferecida pelos pares aparentemente improváveis, como a parceria com monges 
budistas, reverendos batistas e muito mais, ilustrando uma maravilhosa mistura de tecnologias.  Vedya Amrita é a dona 
da Glowing House, Inc. uma experiência de bem-estar especializada em Hidroterapia de Colon; Aconselhamento 
Ayurvédico e os benefícios curativos da Kundalini Yoga e Meditação. O entusiasmo, a empatia e o amor de Vedya Amrita 
permitem um espaço próspero de empoderamento e transformação. 

 

 

Conectar – Engatar – Liderar 
Avançando juntos como treinadores na Academia de Professores Aquarianos 

O KRI terá seu primeiro Fórum Anual Global de Treinadores ATA & Cúpula Online de 9 a 11 de julho de 2020. Instrutores 
de diferentes regiões do mundo se engajarão, dialogarão e trabalharão juntos em prol de uma mudança coletiva.   

Um Fórum e Cúpula Global Online 



 

 

Há muitos anos a KRI oferece Fóruns de Instrutores em regiões do mundo inteiro - Austrália, China, Europa (Festival 
Europeu de Yoga), Malásia, México, América do Sul (Chile, Brasil, e em breve Argentina), EUA (Solstício de Verão e 
Inverno), e este ano tínhamos planejado uma reunião para todos os instrutores na África do Sul. Devido ao Covid-19, 
tivemos que cancelar as reuniões no Solstício de Verão e no Festival Europeu de Yoga, o que nos deu a oportunidade de 
uma solução criativa: um Fórum & Summit online global. 

 
Cultura, Comunicação e Comunidade 
Este tem sido o tema dos últimos três anos para todos os Fóruns regionais e pouco sabíamos que isto nos prepararia para 
o Fórum e a Cúpula.  Durante esses anos, nos concentramos em como ouvir profundamente uns aos outros e como ser 
autênticos em nossas comunicações; reestruturamos o Cutuque-Provoque-Confronte-Eleve em uma fórmula de 
compreensão compassiva, e exploramos o que é preciso para construir confiança.  Identificamos estas habilidades como 
blocos fundacionais para sustentar comunidades de apoio que estão fundamentadas em valores compartilhados. Este 
trabalho tinha começado e agora podemos aplicar estas experiências aos nossos próximos passos juntos. 
  
Conectar - Engajar - Liderar 
Estas três palavras são sementes de intenção para cada dia do Fórum e da Cúpula.  No primeiro dia nos conectaremos, 
conhecendo-nos e construindo um recipiente de entendimento que permita um diálogo aberto e criativo.  Os participantes 
serão recebidos com música e alegria. Haverá tempo para compartilhar em pequenos grupos com culturas diferentes, 
bem como tempo para se reunir dentro da própria região e idioma para discutir o que é importante em nível local. No 
segundo dia nos engajaremos através do processo de Tecnologia de Espaço Aberto (OST). Os participantes auto-iniciarão 
tópicos a serem explorados, e assim a agenda será determinada por essas conversas críticas. Estas discussões OST servem 
como ponto de partida para como nós, como comunidade, escolhemos seguir em frente. Ao longo deste processo de três 
dias, novos líderes surgirão. O Terceiro Dia pede a esses líderes e a todos os participantes do Fórum e da Cúpula que 
considerem o que estão assumindo e como nós, como um órgão coletivo, lideraremos o caminho para o futuro. 
  
As alegações contra Yogi Bhajan, a pandemia de Covid-19, e o chamado à justiça racial e social em todo o mundo, exigem 
que nos auto-reflexionemos como indivíduos e como comunidade.  O Global Forum & Online Summit serve para iniciar 
este processo de examinar os valores, a cultura e o serviço que somos chamados a fazer juntos.   
  
O Global ATA Trainer Forum & Online Summit está aberto a todos que estão na Academia, bem como àqueles que estão 
interessados em participar.  Há dois trilhos para permitir aos instrutores em cada fuso horário a possibilidade de participar. 
  
Para mais informações, para ver a programação e se inscrever, por favor, acesse: 
https://na.eventscloud.com/ehome/534606 
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Sentidos da Alma 
Terapia Emocional para Força, Cura e Orientação 
Por GuruMeher Singh Khalsa 



 

 

  
Emoções são os sentidos de sua alma. 
Reconhecendo as emoções como guias e permitindo que elas o ajudem 
transcender o sofrimento e prosperar levará a uma vida pacífica e abundante. 
Os Sentidos da Alma revelam como... 
* Permita que suas emoções o sirvam em vez de controlá-lo. 
* Encontre respostas por conta própria para resolver problemas instantaneamente 
* Deixar de viver com dor e traumas passados, e resolver problemas em sua fonte 
* Confie em si mesmo e mantenha o poder pessoal dentro dos relacionamentos 
* Descubra a força da sensibilidade e ganhe controle sobre como você se sente 
Varejo: $29,95 
Preço com desconto: $25,46 
E-book: $18,80 (10% de desconto) 
  
  

Um gostinho da Índia 
Bibiji Inderjit Kaur Khalsa, PhD 
  
*Segredos da Antiga Ciência Ayurvédica da Vida 
*Um livro de receitas indiano para o Gourmet Consciente da Saúde 
*Mais de 180 receitas de cozinha deliciosas testadas 
*Instruções completas para servir um índio autêntico refeição 
  
Receitas para elevar a alma e abrir o coração, Bibiji's 
A filosofia culinária é que o amor que você coloca nos alimentos que você faz é o alimento mais puro de todos. Em A Taste 
of India, você descobrirá dicas para preparar 
comida em casa que preenche o paladar e traz seu toque curativo para sua comida e sua casa. 
 
Varejo regular: $18,95 
Preço com desconto: $16,11 
E-Book: $12,59 (10% de desconto)  
  
  

Série de DVDs I Am a Woman 
3 Conjuntos de Palestras dos Ensinamentos das Mulheres de 
Yogi Bhajan, PhD, Mestre de Kundalini Yoga 
  
Eu sou uma mulher: Praticando a Bondade, (Volumes 1-5) 
  
1.  Crie Sua Realidade 
2.  Aceleração Espiritual 
3.  Aja com excelência e nunca seja transformado pelo destino 
4.  Conheça a si mesmo 
5.  A Arte da Apreciação 



 

 

  
Eu sou uma mulher: Compaixão Consciente, (Volumes 6-10) 
  
6.  O Desconhecido e Desconhecido 
7.  A força primordial da vida 
8.  Comunicando com compaixão 
9.  A Lei da Vida 
10.  Ser eu: Minhas ações definem minha realidade 
  
Eu sou uma mulher: A Criatividade do Criador, Volumes (11-15) 
  
11.  Criatividade através da comunicação 
12.  O impacto de uma mulher 
13.  Resolva seus conflitos internos 
14.  A arte de ser mulher 
15.  Conhecimento Aplicado Intuitivo 
  
Varejo: $19,95 por DVD 
Promoção:  $16,96 por DVD 
 

 
 

Receita KRI do mês de julho de 2020 
Extraído de "A Taste of India, Second Edition" por Bibiji Inderjit Kaur Khalsa, PhD 

  

Duas variações sobre as Panquecas de Farinha de Grão de Bico  
Estas receitas são para panquecas saborosas, com alto teor de proteína e sem glúten. 

  
Panquecas de Farinha de Grão de Bico com Farinha de Feijão Mung 
  
1 xícara de farinha de grão de bico 
1 xícara de farinha de feijão verde 
¼ colher de chá de bicarbonato de sódio 
1¾ xícaras de água (aproximada) 
1 xícara de cebola picada 
¾ copo de gengibre fresco, descascado e finamente picado 
1 colher de chá de alho picado 
1 colher de chá de sal 
½ colher de chá de pimentas vermelhas secas esmagadas, ou a gosto 
½ colher de chá de sementes de orégano (ajwan) 
1 colher de sopa de Kasoon Methi (disponível na mercearia indiana) 
  



 

 

Em uma tigela grande, misture as duas farinhas e bicarbonato de sódio com água suficiente para fazer uma massa para o 
pourable, tendo certeza de que não restarão grumos. Acrescente os ingredientes restantes e misture bem. 
  
Aqueça uma frigideira ou frigideira plana com 1 colher de chá de azeite de oliva. Despeje ou concha sobre ¼ xícara de 
massa na frigideira. 
  
Quando o fundo da panela estiver dourado, vire com uma espátula e deixe o segundo lado cozinhar (quando ambos os 
lados estiverem dourados; se você quiser deixá-la crocante, toque cada lado com óleo e cozinhe cada lado por mais 30 
segundos). Repita com a massa restante, acrescentando uma colher de chá de óleo antes de cada concha de massa. 
Sirva com iogurte. 
Rendimento: 16 panquecas. 
  
 
Panquecas de Farinha de grão de bico com Purê de Batata 
  
1 xícara de farinha de grão de bico 
½ xícara de purê de batata 
¼ colher de chá de bicarbonato de sódio 
1¾ copo de água (aproximado) 
1 copo de abobrinha ralada 
1 xícara de cebola picada 
¾ copo de gengibre fresco, descascado e finamente picado  
1 colher de chá de alho picado 
1 colher de chá de sal 
½ colher de chá de pimentas vermelhas secas esmagadas, ou a gosto 
½ colher de chá de sementes de orégano (ajwan) 
1 colher de sopa de Kasoon Methi (disponível em mercearias indianas)" "1 colher de sopa de Kasoon Methi (disponível em 
mercearias indianas) 
azeite de oliva para cozinhar 
  
Em uma tigela grande, misture a farinha, o purê de batata e o bicarbonato de sódio com água suficiente para fazer uma 
massa de pão, tendo a certeza de que não restarão grumos. Acrescente os ingredientes restantes e misture bem. 
  
Aqueça uma frigideira ou frigideira plana com 1 colher de chá de azeite de oliva. Despeje ou concha sobre ¼ xícara de 
massa na frigideira. 
  
Quando o fundo da panela estiver dourado, vire com uma espátula e deixe o segundo lado cozinhar (quando ambos os 
lados estiverem dourados; se você quiser deixá-la crocante, toque cada lado com óleo e cozinhe cada lado por mais 30 
segundos). Repita com a massa restante, adicionando uma colher de chá de óleo antes de cada concha de massa. 
Sirva com iogurte. 
 
Rendimento: 12 panquecas 


