
 

 
16 de março de 2020 
Atualização do Treinador 
 
Sat Naam Queridos treinadores, 
Estamos nos dedicando a manter uma comunicação regular do KRI para todos vocês. Vamos trabalhar 
juntos para reimaginar os nossos programas de formação e a Aquarian Trainer Academy para melhor 
servir o futuro. 
 
Que o Guru Ram Das nos abençoe a todos, 
Nirvair Singh 
Amrit Singh 
Hari Charn Kaur 
 

● Próximos Passos Juntos da ATA – O KRI reconhece que as mudanças precisam de ser discutidas 
em muitas áreas, e algumas decisões são necessárias sobre os nossos programas de formação 
de professores mais rapidamente do que os nossos processos normais de Fórum e TTEC 
facilitariam. Portanto, o conselho diretor do KRI criou uma comissão para reunir informações e 
tomar decisões sobre nossos currículos, requisitos do curso, materiais do curso e estrutura ATA. 
Esperamos usar isso como uma oportunidade para atualizar a forma como estamos ministrando 
os Ensinamentos, de modo que eles sejam mais relevantes e impactantes para todas as pessoas 
ao redor do mundo na época atual.  Será um equilíbrio delicado de permanecermos aberto a 
todas as vozes e à participação de todos os que o desejarem, enquanto ainda somos capazes de 
tomar algumas decisões difíceis de forma rápida. Faremos o nosso melhor para manter esses 
dois valores simultaneamente. Esta comissão solicitará ativamente a contribuição e sugestões 
de todos os membros da Academia. Os membros da nossa comunidade ATA que concordaram 
em servir nessa comissão são: 

o Gurudev Singh (vivendo no México, servindo no México, América do Sul, Canadá e 
EUA) 

o Gurusangat Kaur (vivendo no Brasil, servindo na América do Sul) 
o Gurujodha Singh (vivendo no México, servindo no México e na América do Sul) 
o Taran Kaur (vivendo e servindo na Alemanha) 
o Satwant Kaur (vivendo no Reino Unido, servindo no Reino Unido e na Europa) 
o Tarn Taran Kaur (vivendo nos EUA, servindo na Ásia) 
o Nirvair Singh (staff do KRI, EUA) 
o Amrit Singh (staff do KRI, Holand) 
o Hari Charn Kaur (staff do KRI, EUA) 
o GuruSahay Singh (membro do conselho do KRI, EUA) 



o Guru Jiwan Kaur (membro da direção do KRI, Itália) 
o Vedya Amrita Kaur (membro do conselho do KRI, EUA) 

● Reuniões TTEC de abril em Espanhola – Estamos passando estas reuniões para plataforma 
ONLINE. Estaremos elaborando também essa reunião para recolher sugestões e definir 
orientações sobre as grandes e importantes questões que estão diante de nós.  Por favor, envie 
um e-mail para Amrit Singh se você quiser participar. 

● Fóruns de Formadores no Verão no Novo México e na França – Seja pessoalmente ou online 
(dependendo das preocupações da COVID-19), estes eventos NÃO serão fóruns de negócios 
como de costume. Eles serão lugares para você dar sua opinião sobre o nosso futuro. Se você 
estiver interessado em participar das agendas desses fóruns, por favor envie um e-mail para 
Hari Charn Kaur. 

● A gravação do Webinar "Corona Virus - O que fazer" - com a Dra. Shanti Shanti Kaur Khalsa 
estará disponível depois de terça-feira 17 de março no link: https://sutra.co/circle/76wv4 

● Chamadas adicionais de Zoom sobre Legado e Linhagem – Estamos preparando outra chamada 
Zoom sobre a história das nossas práticas, em inglês e em espanhol. Estas serão gravadas e 
colocadas à sua disposição caso não possa atender as versões ao vivo.  

● Chamadas de Zoom de Check-in – Têm sido muito úteis as chamadas de zoom em pequenos 
grupos que temos tido, com o intuito de nos conectarmos uns aos outros, fazermos perguntas e 
recebermos apoio do KRI e de outros treinadores. Nós continuaremos com essas chamadas, mas 
em um horário regular - todas as terças-feiras às 7h, horário do Novo México (Mountain 
Daylight Time), começando no dia 24 de março, e todas as quintas-feiras às 17h, horário do 
Novo México, começando no dia 26 de março. Use este link para acessar estas ligações: 
https://zoom.us/j/5254726198. Por favor, não compartilhe este link para que possamos manter 
estas ligações somente para treinadores de professores. 

● Meditação Global de 40 dias para Cura – Ela será ao vivo no Zoom para qualquer pessoa que 
queira participar. Todas as manhãs às 6:30 da manhã, horário do Novo México, neste link de 
zoom, você e seus alunos podem se juntar para meditar com outras pessoas em todo o mundo. 
Cada dia será conduzido por um instrutor diferente do nosso ATA global. Se você gostaria de 
liderar um, por favor entre em contato com Hari Charn Kaur. 
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