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- O Fórum Europeu de Instrutores tem NOVAS DATAS e NOVO LOCAL – será em Chateau Anand ANTES 

do Festival de Yoga, em 26 e 27 de junho. Para mais detalhes e inscrições, clique aqui. 
 
- NOVA DATA do Fórum de Instrutores do Solstício de Verão – Quarta e quinta. O prazo de inscrições 

com desconto vai até 13 de maio. Inscreva-se agora! 
 
- O KRI agora emite selo de aprovação para cursos especiais. Veja aqui como conseguir um selo para o 

seu programa. 
 

- Se você ou seu(s) administrador(es) estão confusos sobre a melhor maneira de usar o portal para 
contratação, confira nossos treinamentos online para administradores neste Powerpoint. 

 
- Aplicativo do Sutra está disponível para celulares! Procure por “Sutra Spaces“ na loja do seu 

dispositivo. 
 
- NOVAS Políticas para Professor Convidado nos Cursos de Nível 1 – Leia aqui. 

 
- Uso limitado de vídeos nos programas de Treinamento de Professores de Nível 1 – Participe da 
discussão no Sutra clicando aqui. As diretrizes e outras informações estão postadas na discussão. 
 
- Existe algum aluno ou alguma aluna no seu curso de Nível 1 que prefere ler o livro “Professor 
Aquariano” (The Aquarian Teacher) em outra língua? Clique aqui e saiba onde comprá-lo. 
 
- Você, algum aluno ou aluna pode ajudar a traduzir alguns documentos (não livros) para sua língua? 

Por favor, voluntarie-se para esta seva! Envie um e-mail para translations@kriteachings.org. 
 
- Ajude-nos a conduzir alunos compromissados até o Programa de Treinamento Nível 3 para que não 

vejam a ATA como a única “opção” de curso para quem quer prosseguir com os estudos. 
 
- Lead trainers de Nível 2 – lembrem-se de que todos os cursos de Nível 2 exigem pelo menos dois 

professores. Em condições bem específicas, você pode solicitar uma exceção enviando um e-mail para 
Amrit Singh. 

 
- Exigência do Fórum de Instrutores: Manter-se conectado à nossa consciência de grupo é fundamental. 

Por isso existe a exigência de participar de pelo menos um Fórum de Instrutores a cada dois anos. Hoje 
existem nove Fóruns globais por ano. Estamos fazendo testes para transmitir pela internet algumas 
partes do Fórum do Solstício de Verão. Estamos levando muito a sério essa exigência e pedindo aos 
membros da Academia para participarem. Como de costume, circunstâncias especiais podem ser 
discutidas com Hari Charn Kaur ou Amrit Singh. 

 
- Agora você pode acrescentar a lista de alunos e os pedidos de certificado no TRAINER PORTAL. Faça o 

login no seu TRAINER PORTAL e clique no nome do programa para ver as opções. Na seção “Student 
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List“ você conseguirá acrescentar todas as informações dos alunos e solicitar os certificados. Se tiver 
alguma dúvida, entre em contato com Harbhajan Kaur no e-mail contractmanager@kriteachings.org 
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