
 

Atualização do Treinador 
24 de agosto de 2020 
 

● Assista ao vídeo semanal de Amrit aqui - Atualização sobre recursos para apoiar você e os 
estudantes em torno do relatório de An Olive Branch.  Clique no "CC" na parte inferior do vídeo 
para ver as legendas em vários idiomas. 
 

● Zoom chama apenas os instrutores a respeito do relatório de Um Ramo de Oliva - Muitos de 
vocês participaram das recentes chamadas do KRI realizadas em conjunto com a 3HO para 
fornecer informações sobre o relatório.  Estamos agora agendando chamadas adicionais 
apenas para treinadores, em vários fusos horários e com tradução fornecida. Confira a 
programação aqui e certifique-se de se registrar para a(s) chamada(s) que você gostaria de 
atender. 
 

● Mantendo-se em dia com as propostas para TTEC - 
○ Discutir uma proposta para que certos treinadores associados qualificados lecionem em 

21 Etapas de cursos. 
○ Treinamentos on-line - devemos permitir (temporária ou permanentemente) que 100% 

de um Programa de Nível Um seja feito on-line?  
○ Possíveis mudanças nos requisitos de certificação do Nível Um (Assistir aos vídeos do 

Yogi Bhajan, um dia de Yoga Tântrica Branca, ler o livro Touch do Mestre, etc.) 
 

● Entrevistas com Líderes e Treinadores Profissionais - Continuaremos a realizá-las online para 
o futuro imediato e, portanto, estamos abertos a receber inscrições em fluxo contínuo, em vez 
de precisar esperar até o Festival Europeu de Yoga ou o Solstício de Verão.  Quando você e seu 
mentor determinarem que estão prontos, você poderá se inscrever através do portal do 
treinador. 
 

● Meditação de Cura Global continua - A meditação Ra-Ma-Da-Sa Global continua.  Você, e 
qualquer pessoa em sua comunidade (por favor, compartilhe este link!), podem se juntar a uma 
chamada de zoom para meditar juntos diariamente às 6h30 da manhã, horário de verão da 
montanha (Denver, CO) aqui: 
https://zoom.us/j/551818097?pwd=VXY1eWZaU1NqV2NHblNNUXZ0OUZOUT09 
 

● Pedido de Orações - Você está convidado a juntar-se a nós em nossas orações por Sada Simran 
Singh, um treinador dos EUA que está atualmente hospitalizado com um caso grave de 
Covid-19. Por favor, mantenha-o e sua família em suas orações e meditações. 
 

● Próximos Webinars para você e seus alunos 
○ Autorresponsabilidade de um professor/treinador com Dr. Haridass - Junte-se a nós ao 

vivo na segunda-feira, 24 de agosto, das 12 às 22 horas EDT (horário de Nova Iorque), ou 
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pré-gravado uma semana depois.  Juntos neste webinar exploraremos a questão de 
como definir nosso papel como Treinadores dentro da Academia e das equipes de 
treinamento e comunidade de ensino das quais fazemos parte. Estamos simplesmente 
instruindo yoga, ensinando filosofia yogica mais ampla, construindo uma comunidade 
yogica ou treinadores espirituais? Como permitimos que cada pessoa encontre seu 
próprio lugar e se alinhe com seu destino único? Vamos descobrir nossa luz orientadora, 
nossa pedra de toque para emergir em nossa verdade que nos levará através do caos 
que nos cerca.   

○ Uma abordagem yógica para a recuperação da dor com a Dra. Shanti Shanti Kaur - 
Junte-se a nós no Zoom: Quinta-feira 27 de agosto 12-14:00 EDT (Nova Iorque).  Faça o 
login ou registre-se no Sutra, repetição disponível uma semana depois. Este webinar 
explora a experiência real vivida das muitas facetas do luto. Você ganhará técnicas 
simples para transformar e integrar a experiência do luto e permitir que uma nova 
consciência se desenvolva em sua maturidade espiritual.  

○ Da crise à comunidade com Lorenz e Natasha Sell - quinta-feira, 10 de setembro, 12-2 
EDT (Nova Iorque).  Se você não puder fazer o webinar ao vivo, por favor, assista à 
gravação uma semana depois.  Qualquer que seja a situação global que possa estar lhe 
apresentando, este é um convite para considerar como podemos nos reunir como uma 
comunidade para criar uma conexão. Nosso tempo juntos explorará este território em 
um ambiente seguro, de apoio e até mesmo lúdico, à medida que trazemos as nuances 
de nossa experiência pessoal em presença em nosso container coletivo. Este encontro 
virtual oferecerá um espaço relacional para descobrir nossa humanidade comum 
através da prática de escuta profunda e presença encarnada. Este é um evento 
experiencial e experimental, no qual entramos amorosamente em novas formas de 
estarmos juntos e abrimos espaço para que surja uma compreensão mais profunda e 
pessoal da comunidade. Vamos nos engajar em um processo de presenciamento social 
e teremos uma oportunidade de compartilhar uns com os outros de forma significativa. 

 

 

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