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• Relatório do TTEC Global. As reuniões Globais do TTEC aconteceram em Española, nos 
dias 23 e 24 de abril. Os resultados podem ser encontrados aqui. As reuniões 
europeias do TTEC aconteceram em janeiro - aqui estão as notas. 
 

• O Folheto de treinamento de professores do KRI (em inglês) está disponível para 
download. Use-o como parte dos seus esforços promocionais, se você quiser. Foi 
incluído uma sessão "Por que fazer um programa do KRI", que pode ajudar se você 
tiver treinamentos de Kundalini Yoga que não são do KRI perto de você. Traduções são 
necessárias. A equipe de tradução irá trabalhar para traduzi-lo em mais idiomas e 
publicá-los no site da KRI. Se você se sente inspirado a ajudar nessa tradução, contate 
o translations@kriteachings.org para que não haja duplicação de esforços!  
 

•  “Kundalini Yoga como Ensinado por Yogi Bhajan®” está registrado em muitos países 
ao redor do mundo. Pedimos que você sempre use esta frase com o símbolo ®, em 
seus sites e materiais de divulgação. Quanto mais o usamos, mais forte ele se tornará e 
será mais fácil de defende-lo legalmente se um dia precisarmos. É importante que 
você use esta frase em todos os lugares em que você estiver usando apenas "Kundalini 
Yoga". Isso ajuda a proteger a marca para todos e é fundamental para a diferenciação 
entre a formação de professores do KRI e programas de formação de professores que 
não são do KRI. 
 

• Formatos do Programa Nível Um: Em setembro passado, quando o TTEC aprovou um 
processo de inscrição para formatos de programas de nível Um fora do padrão (como 
imersões), houve também um esclarecimento sobre as nossas políticas em torno dos 
formatos que foram permitidos até agora – o “Modelo de fim de semana” e o 
“formato de 3 módulos por semana”. Leia os novos esclarecimentos aqui. Em resumo, 
todos os cursos devem ter pelo menos 22 dias letivos e durar um mínimo de 6 meses 
(o que pode incluir um contato significativo com os alunos após a conclusão das aula). 

 

• Cursos de aprimoramento de treinadores on-line em breve: O KRI planeja lançar um 
centro de treinamento on-line para treinadores, oferecendo cursos de aprimoramento 
de treinadores apresentados por treinadores do mundo todo. Queremos saber sobre 
quais tópicos você gostaria de saber mais sobre,  E sobre quais tópicos você gostaria 
de compartilhar seus conhecimentos com o resto da Aquarian Trainer Academy! Entre 
em contato com Sadhu Kaur  e conte suas ideias, sadhukaur@kriteachings.org. 

 

• Participação do instrutor em programas de treinamento de professores que não sejam 
do KRI: Os membros da Aquarian Trainer Academy não podem ter nenhum papel em 
treinamentos de professores de Kundalini Yoga que não sejam do KRI. Para programas 
licenciados pelo KRI, os Treinadores podem oferecer formação extra-curricular 
específica para satisfazer uma regulamentação nacional sobre ensino de yoga. Leia a 
política aqui. 
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http://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/teacher-training-brochure-english/
http://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/teacher-training-brochure-english/
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http://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2019/03/Level-One-Formats-Policy-Addendum.pdf
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http://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2019/05/Teaching-in-non-KRI-kundalini-yoga-teacher-trainings.pdf


 

• Sutra - Atualizações na tomada de decisões: O KRI continua tentando encontrar novas 
maneiras de incluir todos membros da Academia de Treinadores em nosso processo 
de tomada de decisão. Aqui você acessa um post do Sutra que descreve como isto está 
funcionando agora. E aqui um documento com todos os vários projetos já em 
progresso ou que esperamos começar com a ajuda de alguns voluntários. Sua opinião 
e participação é importante e faz a diferença! 
 
 

• Treinador no Programa de Desenvolvimento de Formação - Imersão de Verão em 
Espanola 2019: Convidamos você a juntar-se a nós para o programa de imersão Trainer 
in Training (TNT) neste verão em Espanola, Novo México. Quer o seu papel na 
Academia seja Interno, Associado ou Profissional, nós trabalharemos com você e seu 
mentor para personalizar um plano para apoiar seu progresso na Academia, incluindo 
um foco em competências específicas para treinadores e créditos de conteúdo. 
Programa TNT deste ano começará terça-feira, 30 de julho e se reunirá por vários dias 
antes do início do Programa Nível Um, que será realizado de 3 a 30 de agosto. Se você 
estiver interessado e disponível neste verão do hemisfério norte, entre em contato 
com nossa Coordenadora da TNT, Adarsh Kaur, em adarsh@kriteachings.org para 
aprender mais. 
 

• Correções do KRI em Todos os Manuais: Sim, às vezes acontece. Encontramos erros 
em um manual do KRI. Nosso site tem uma lista de correções de cada manual. Você 
pode encontrar essa página aqui. E se você notar erros, por favor escreva para 
publishing@kriteachings.org, relatando-os.  
 
 

• Recusa do Certificado KR de Nível 1: Ocasionalmente, um Lead Trainer pode precisar 
exercer seu julgamento e negar um Certificado de Nível 1 a um aluno que tenha 
completado 100% dos requisitos do programa. Para ajudar a documentar esses casos, 
e para ajudar a KRI a apoiá-lo nessa decisão, fizemos uma Política de Recusa de 
Certificação e um formulário. 
 

• Versão Digital do Aquarian Teacher - Tarefas: Existe um novo recurso na versão digital 
do Aquarian Teacher, chamado Tarefas. Neste link você acessa um artigo sobre como 
funciona e existem Guias para o instrutor e o aluno anexados no final. 
 

• Fórum para Treinadores no Solstício de Verão 2019 e Festival Europeu de Yoga: Você 
está planejando vir? Registre-se agora! O tema Cultura, Comunidade e Comunicação 
continua. 
 

•  Renove sua licença de Treinador agora! A próxima aicença anual está aberta agora 
para renovações no Portal do Treinador. 
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