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Feliz Ano Novo a todos! Que todos vocês sejam abençoados com um ano de 2019 saudável 
e próspero, em que o Kundalini Yoga possa alcançar mais e mais pessoas que precisam 
dele. 
 

• Divulgamos um novo percurso para se qualificar como um treinador de Nível 2 (para 
aqueles que ainda não começaram seu desenvolvimento como treinador de Nível 2). Entre 
aqui para acessar a página principal da Academia e, em seguida, acesse na aba “Level Two 
Trainer” para ler a nova política e baixar os formulários de inscrição (os formulários de 
inscrição no Portal serão atualizados em breve). O KRI sabe que muitos de vocês têm 
trabalhado para se qualificarem como Treinadores de Nível 2 de acordo com a política 
existente. Por favor, tenha a certeza de que NÃO será solicitado que você comece tudo de 
novo. Trabalharemos com você e seu mentor para encontrarmos na nova estrutura um 
"crédito" apropriado para o trabalho que você fez até agora. Por favor, envie um email para 
sjitk@kriteachings.org para iniciar esta discussão. 

• O KRI está aceitando propostas para formatos de programas Nível 1 que seriam 
negados no passado, incluindo Imersões e outras formas criativas de organizar o horário 
das aulas. Por favor, revise a nova política aqui. 

• Simplificamos o Formulário de Competências Nível 1! Ainda precisamos atualizar o 
portal para que você possa conferir o novo formato aqui. Estamos em processo de refinar as 
definições do que significa “proficiente” para cada competência de cada função na 
Academia, então, por favor, entre em contato com Sadhu Kaur caso deseje ajudar com esse 
projeto. 

• Nossos Fóruns Globais de Treinadores estão começando mais um ano explorando o 
tema: Cultura, Comunicação, Comunidade. Esperamos que você se junte a nós em nossos 
dois maiores eventos internacionais: no Summer Solstice Trainer Forum e no European 
Trainer Forum. As inscrições já estão abertas! Siga os links abaixo. 

Solstício de Verão (Espanola): 
https://www.eiseverywhere.com/ehome/index.php?eventid=390027& 

Festival Europeu de Yoga (França): 
https://www.eiseverywhere.com/ehome/index.php?eventid=390038& 

 

• Nova política de Recusa de Certificação Nível 1. Devido a vários problemas recentes com 
alunos que não certificam de programas do Nível 1, elaboramos uma nova política. 
Apoiamos plenamente o direito e a responsabilidade dos treinadores líderes em avaliar 
subjetiva e objetivamente os alunos antes de assinarem a certificação deles. Esperamos que, 
ao tornar mais formal e explícito, o processo possa se tornar mais suave e evitar problemas. 
Por favor, leia a política aqui, e caso precise submeter um formulário de Recusa de 
Certificação para um estudante do seu programa, é possível baixá-lo em inglês aqui. 

• Está acontecendo uma discussão importante em torno do momento em que os certificados 
são emitidos. Eles devem ser enviados somente depois que 100% dos requisitos de 
certificação forem concluídos, ou a opção deve continuar para enviar mais cedo, às vezes, 
para que eles estejam à disposição para uma cerimônia de formatura? Participe da discussão 
aqui. 

http://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/aquarian-trainer-academy/
http://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/level-one-administrative-docs/level-1-program-formats-policy-final-2018-12-07/
http://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2019/01/Draft-Level-One-Trainer-Competency_proficiency-by-level-01.09.19-1.docx
mailto:sadhu@kriteachings.org
https://www.eiseverywhere.com/ehome/index.php?eventid=390027&
https://www.eiseverywhere.com/ehome/index.php?eventid=390038&
http://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2018/12/Level-1-Denial-of-Certification-Policy-27-DEC-2018.docx
http://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2018/12/Level-1-Denial-of-Certification-Form-27-DEC-2018.docx
https://generaltrainers.sutra.co/pods/120i9


• O Sutra continua a ser uma excelente plataforma para discussões em torno de tópicos 
importantes relacionados aos cursos de formação de professores, às políticas e à Academia 
Aquariana de Professores. Lembre-se de que, em alguns momentos, novos tópicos podem 
ser criados sem que um convite explícito seja enviado a você. De tempos em tempos, você 
pode procurar novos “pods” para saber se há discussões novas nas quais gostaria de 
participar. E lembre-se também que qualquer um de vocês pode começar uma nova 
discussão sobre qualquer assunto que você considere importante. Nossa principal área de 
discussão, ou Espaço, está aqui. 

• Por favor, clique aqui para ler a política sobre como se qualificar como treinador 
profissional ou líder do 21 Estágios de Meditação e baixe o formulário de inscrição.  

• Aconteceu no dia 15 de janeiro a primeira reunião europeia do TTEC. O evento será 
anual e acontecerá em diferentes locais da Europa, proporcionando uma voz regional forte 
nas reuniões do TTEC Global que acontecem (por enquanto) em Espanola. Caso esteja 
interessado em participar das reuniões do TTEC Global em Espanola, ou iniciar uma 
reunião regional do TTEC, entre em contato com Amrit Singh. 

• Temos uma nova página com recursos on-line para programas do Nível 1. Confira aqui. 

• A maioria dos nossos documentos da Academia Aquariana de Professores está agora 
disponíveis em russo, chinês e espanhol aqui. Se você possuir algum documento que já 
tenha sido traduzido para outros idiomas, envie um email para amrit@kriteachings.org.  

• Nova área de qualificação para Practicum Lead. Acrescentamos à lista de qualificações 
do practicum Lead a conformidade com os procedimentos administrativos da KRI Isso 
significa que a equipe administrativa da KRI fornecerá informações sobre o desempenho 
dos Candidatos a Chumbo nessa área durante seu estágio. 

• Os custos dos livros do “O Toque do Mestre” são agora dedutíveis dos rendimentos do 
programa Nível 1, antes que os royalties devidos sejam calculados. Os livros podem ser 
encomendados diretamente da Loja de Descontos de Treinadores do KRI (EUA e Canadá) 
ou de um distribuidor designado pelo KRI, se disponível em outros países. Você pode 
baixar o novo Formulário Royalty aqui. 

 

https://generaltrainers.sutra.co/
http://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2019/02/21-Stages-Trainer-policy-10.14.15.doc
http://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2019/02/21-Stages-Trainer-application-4.19.18.doc
mailto:amrit@kriteachings.org
http://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/online-resources/
http://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/aquarian-trainer-academy/
mailto:amrit@kriteachings.org
http://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2018/11/Royalty-Form-Level-One-rev.-Nov-2018.pdf

