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Ranking ou 

Total 
O que eu valorizo para o trabalho da KRI é: 

 5 Administrar uma escola TT global 
 1 Pesquisar a eficácia e a ciência por trás da KY 
 4 Publicações de Manuais de Yoga  
 6 Traduções de manuais, livros e LOT 
 8 Desenvolver novos cursos que outros possam ministrar 

 3 
Promover a prática da KY a novos praticantes potenciais de 

todas as culturas, raças, níveis socioeconômicos, idiomas, LGTBQI+. 
 2 Treinamento de instrutores para o futuro  

 7 
Fornecer mais apoio aos professores de Nível Um após a 

formatura 
   

   
 Com relação à Academia Aquarian Trainer, por favor, marque 
tudo o que se aplica a você: 

 3 
O sistema atual de Treinador Principal, Estagiário Associado 

Profissional trabalha para mim 

 5 
Gostaria que a comunidade global de instrutores ajustasse o 

caminho do instrutor para permitir a participação de mais pessoas 
 2 O processo de se tornar um treinador precisa ser simplificado 
 4 O processo por ser significativo e útil 
 1 Menos burocracia, mais confiança 
   

   
Sabendo que sua opinião pode mudar após o relatório, como você 
se sente sobre a foto de Yogi Bhajan na capa da AT? 

 4 
Os contratos devem ter menos regras e regulamentos - confie 

mais nos instrutores líderes 

 3 
Permitir mais flexibilidade na forma como os treinadores 

entregam o conteúdo do Nível Um 

 2 

O KRI deve se concentrar na sensibilização para atrair e apoiar 
professores e instrutores de populações não-brancas, economicamente 
desfavorecidas e/ou outras populações marginalizadas 

 1 

Deveríamos ter uma definição mais clara do que é um 
treinamento KRI, para aumentar a qualidade e a consistência dos 
programas e dos professores formados. 

  
 
 

   
    



   
Com relação ao programa de Nível Um, por favor, marque tudo o 
que se aplica a você: 

 68 Guarde-a 
 77 Tenha duas versões e os treinadores escolhem 
 66 Eu estaria bem de qualquer maneira 
  

 

   

Sabendo que sua opinião pode mudar após o relatório, o que você 
acha de continuar a usar a frase "Kundalini como ensinada por Yogi 
Bhajan"? 

 111 Guarde-o 
 55 Deixar cada treinador escolher 
 58 Mude-o 
   

   Como você deseja receber as comunicações do KRI? 
 1 emails 

 5 página web que tenho que ir verificar 
 5 Sutra 
 4 mensagens de vídeo pré-gravadas 
 2 Mensagens WhatsApp ou WeChat 
 3 Reuniões interativas de zoom de vez em quando 

  
 

   

Quais outros métodos de comunicação, mas que ainda podem 
funcionar para você, mesmo que não sejam sua primeira 
preferência 

 2 emails 
 2 página web que tenho que ir verificar 
 5 Sutra 
 4 mensagens de vídeo pré-gravadas 
 6 Mensagens WhatsApp ou WeChat 
 1 Reuniões interativas de zoom de vez em quando 

   
   Você usa o Sutra?   
 120 Sim 

 65 Não 
   

   
Que métodos para dar contribuições às decisões para a Formação 
de Professores e a Academia são mais úteis para você? 

 3 Sutra 

 1 
reuniões de videoconferência ao vivo - We Chat, Voov, Zoom 

Etc 
 2 reuniões presenciais, tais como Fóruns ou reuniões locais 
 4 votação 
 5 representantes eleitos 



   
   
   

   
Você está ciente do programa Webinar de Desenvolvimento Aquário 
para Treinadores? 

 139 Sim 
 87 Não 

   
   Qual é a sua faixa etária? 
 2 20 – 30 

 44 31 – 40 
 77 41 – 50 
 53 51 – 60 
 49 60+ 
   

   Em que região você mora? 
 38 Asia/Pacifíco 

 83 Europa 
 2 Oriente Médio/África 
 51 América do Norte 
 51 América do Sul 
   

   Qual é sua língua preferida para estudar e ensinar? 
 59 Espanhol 

 25 Italiano 
 14 Alemão 
 2 Francês 
 23 Chinês 
 2 Russo 
 19 Português 
 75 Inglês 

   

   
Que papel você está servindo atualmente na Academia de 
Treinadores Aquários no Nível Um? 

 53 Interno 
 58 Associado 
 56 Profissional 
 56 Lead 

 


