Atualização do Treinador
4 de maio de 2020
Sat Nam Prezados Professores Instrutores,

●

Novo vídeo de Amrit Singh - Como todos nós, juntos, podemos estar mais ao serviço
do planeta e uns dos outros? Mais pensamentos sobre seguir em frente, mais fortes
juntos do que separados.

●

O Licenciamento de Treinadores está aberto - Todos os treinadores ativos precisam
relicenciar, mas em reconhecimento aos desafios financeiros que muitos de vocês
estão enfrentando, estamos dispensando a taxa de licenciamento este ano,
tornando-a absolutamente gratuita. Por favor, cuide disso agora (fazendo login na sua
conta do Portal de Treinadores) e tire-o do caminho! Um treinador perguntou se eles
poderiam doar para o custo do licenciamento (normalmente $108) para apoiar o KRI
neste momento. "Claro!", é a resposta, e é importante que cada um de vocês também
sinta o apoio do KRI. Se você puder, uma doação de qualquer quantia para o KRI seria
muito apreciada.

●

O webinar sobre Depressão Fria foi adiado - quinta-feira, 7 de maio, 12:30 EDT (Nova
York) - Dr. Shanti Shanti Kaur "Prevenção da Depressão Fria durante a Pandemia de
Corona" adiado por uma semana para 7 de maio. Junte-se ao círculo Sutra para obter
informações adicionais sobre esta série de quatro semanas para apoiar a sua
imunidade em tempos sem precedentes.

●

Possíveis chamadas Zoom para compartilhar dicas sobre treinamento online - Neste
momento alguns treinadores perguntaram sobre Liderar seus Cursos de Nível Dois e
Cursos de 21 Etapas online. Vamos discutir juntos e compartilhar as melhores práticas.
Por favor, responda neste Formulário do Google super curto se você gostaria de
participar de uma chamada Zoom para discutir o treinamento online de professores.

●

International Online Trainer Forum - O evento será realizado durante três dias na
segunda semana de julho e acomodará vários fusos horários ao redor do mundo. Ele
será realizado através do Zoom e Sutra. As inscrições e mais detalhes estarão
disponíveis em breve.
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