
Boletim do Instrutor – Setembro 

- Reuniões TTEC / Setembro: Consulte, por favor, este tópico no Sutra para ficar por dentro das 
discussões atuais sobre os itens da agenda https://generaltrainers.sutra.co/pods/cfw36 

- Simplificação do formulário de Avaliação de Competências: O projeto está em fase de conclusão 
e uma proposta será avaliada no TTEC em setembro. Confira e compartilhe seus pensamentos 
aqui. https://generaltrainers.sutra.co/pods/cfw36 

- Programações do curso de nível 1: Alguns instrutores solicitaram flexibilidade. Uma proposta 
será apreciada no TTEC de setembro. Confira e compartilhe seus pensamentos aqui: 
https://l1redux.sutra.co/pods/zg58m  

- O Manual do Professor Aquariano e o Livro Didático estão disponíveis digitalmente: todos vocês 
devem ter recebido um e-mail individual do KRI com instruções e com código de acesso pessoal 
para uma versão digital do livro Professor Aquariano na plataforma VitalSource. Você pode 
comprar a versão em inglês e distribuir os códigos de acesso para seus alunos de nível 1 na loja de 
instrutores aqui:  

http://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/store/product-category/digital-materials/  
 
- Acompanhamento dos fóruns de verão de 2018: O Solstício de Verão (Espanola) e o Festival de 
Yoga Europeu (Chateau Anand): atraíram instrutores de mais de 15 países. Você pode ler os 
relatórios de acompanhamento e as notas aqui: 
http://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/2018-european-trainer-forum/ 
http://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/2018-summer-solstice-trainer-forum/  
 
- Solstício de Verão 2019 e 50º Aniversário da 3HO: Reserve a Data Agora                                                                   
Uma vez que o solstício de verão 2019 é o grande 50º aniversário da 3HO, para garantir que todos 
os instrutores possam participar do todo o evento, alteramos os dias e horários do Mela e do 
Fórum. O Mela acontecerá de 8 a 11 de junho, de sábado a terça-feira. O Fórum de Instrutores 
será dia 12, durante todo o dia, e dia 13, no período da manhã. As entrevistas de ATA se 
mantiveram na quinta-feira à tarde e durante todo o dia na sexta-feira 14. Estes eventos serão no 
Langar Hall em Española. 

- O manual Mente & Meditação Nível 2 foi atualizado: O exame também foi simplificado com bons 
resultados. Todos os instrutores nível 2 receberam o novo manual e o exame por e-mail. Se você é 
instrutor de nível 2 e não recebeu os materiais, por favor, entre em contato com Amrit Singh 
(amrit@kriteachings.org). 

- Conheça os Coordenadores de Tradução do KRI: Assista um curto vídeo de introdução de 
HariShabad Kaur e SatBhagat Singh, e obtenha muitas informações úteis sobre a tradução dos 
materiais do KRI aqui: https://kundaliniresearchinstitute.org/?page_id=4480 
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