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● Assista ao vídeo semanal da Amrit aqui - Os próximos Fóruns regionais de Treinadores e a
Global Trainer Summit de julho apresentarão conversas sobre temas "quentes".

● Lançamento de um novo treinamento antiassédio - A KRI está muito entusiasmada com
este novo curso de treinamento on-line que estará disponível em breve.  Este é um
importante acréscimo ao nosso compromisso de manter nossa comunidade segura.
Seguindo as melhores práticas, este curso será obrigatório para todos os treinadores de
professores, e fortemente encorajado como um elemento dentro de cada programa de
treinamento de professores de Nível Um.  Ele estará disponível em inglês muito em breve, e
esperamos que em espanhol e alemão até o final do ano.

● Distribuindo a Administração da ATA - este projeto, iniciado pelos instrutores na cúpula
de instrutores do último verão, está começando com Puranjot Kaur no Brasil.  Ela será tanto
a administradora da ATA (basicamente cobrindo o trabalho de Sarb Jit) para todos os
instrutores brasileiros, como também tem a impressão dos certificados KRI.  Em breve
estaremos treinando administradores regionais para a China e os EUA/Canadá.

● Construindo Pontes para Melhorar nosso Serviço - ATA Global Trainer Summit 8,9,10,11 de
julho.  Algumas pontes são necessárias para ter as discussões urgentes sobre tópicos
importantes:  Como criar segurança?  Como discutimos o uso do nome Kundalini Yoga
como ensinado por Yogi Bhajan?  Muitas das mudanças da KRI em direções, currículo e
políticas, começam nestas reuniões globais. Haverá apenas uma cúpula este ano; não
queremos que você perca este momento de mudança, esta oportunidade de fazer parte de
uma construção mais uma vez. Por favor, salve as datas em seu calendário, veja os detalhes
no final deste e-mail.  Se você quiser ajudar de alguma forma com este evento, por favor
nos informe através de sirisahib@kriteachings.org.

https://vimeo.com/539125926
mailto:sirisahib@kriteachings.org


● Datas das reuniões da TTEC Outono - Guarde as datas de nossas próximas reuniões da
TTEC, para nos reunirmos e votarmos sobre as políticas propostas que afetam os
programas de treinamento de professores e a Aquarian Trainer Academy - 21 e 23 de
outubro para os fusos horários da UE e da Ásia, e 22 e 24 para a UE e as Américas. Na página
da TTEC em nosso site de apoio ao treinador você pode encontrar todos os documentos
das reuniões anteriores da TTEC - CLIQUE AQUI

● Atualização quinzenal de Just Outcomes - Você pode ler aqui sua última carta sobre o
processo de Reconciliação Compassiva.

● Próximos cursos de e-Learning para você e seus alunos - Clique na imagem abaixo para
registrar-se ou saber mais.  Use o código promocional "ACADEMY" para 20% de desconto
em qualquer um dos próximos cursos!

● GUARDE A DATA da Cúpula em seu Calendário
○ TRACK 1: Para Ásia, Austrália e noite da América do Norte e México

UTC / GMT: JULHO, 8 e 10 | 23:00 PM - 04:00 AM
Clique aqui para ver o horário em sua cidade
Clique aqui para adicionar o evento ao seu calendário do Google

○ TRACK 2: Para América Latina e do Norte (dia), Europa, África e Oriente Médio
UTC / GMT: JULHO, 9 e 13 | 14:00 PM - 19:00 PM
Clique aqui para ver o horário em sua cidade
Clique aqui para adicionar o evento ao seu calendário do Google

* Tradução feita com a versão gratuita do tradutor www.DeepL.com/Translator

https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/ttec/
https://www.compassionatereconciliation.com/news
https://www.eventbrite.com/o/kri-e-learning-center-32666033727
https://bit.ly/3fprXjk
http://bit.ly/3u0fu9J
http://bit.ly/2O5V0Nu
http://bit.ly/3dl86PD

