
 
Atualização do Treinador 
07 de dezembro de 2020 
  

● Assista ao vídeo semanal do Amrit aqui - Esta semana é a Cúpula Global de Treinadores! 
Clique no "CC" na parte inferior do vídeo para ver as legendas em vários idiomas.  
 

● Global Trainer Summit - Agora é o momento de nos reunirmos e começarmos a construir 
nosso futuro.  É hora de agir.  Venha para uma seção da Cúpula ou para todas as seções.  

○ Trilha 1 - 10 e 12 de dezembro, Trilha 2 - 11 e 13 de dezembro, para diferentes fusos 
horários.  

○ Encontre e interaja com o pessoal da Just Outcomes, os consultores de justiça 
restaurativa que assessoram nossa comunidade global. 

○ Entre em contato com treinamentos de desenvolvimento profissional on-line 
○ Mergulhe profundamente nas discussões com os colegas sobre tópicos que são 

importantes para você – a relação do KRI com a SSSC.  Melhorando o Código de Ética 
(Excelência).  Diversificando a Academia para incluir todos aqueles que desejam ser 
treinadores e muito mais. 

○ As discussões na cúpula são um caminho para iniciar novas políticas para o nosso 
futuro!  
Agenda para a Faixa 1 
Agenda para a Faixa 2 
Venha ao que puder.  Você também pode chegar a uma parte da Cúpula em uma 
pista e ir para outra pista. Siga este link para mais informações e para se registrar. 
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/trainer-forum/ 

 
● Novos Requisitos de Certificação de Nível Um - Estes novos requisitos demonstraram 

que o processo inclusivo de tomada de decisão funciona.  O TTEC finalizou uma nova 
política em relação aos requisitos anteriores para mostrar vídeos do Yogi Bhajan, ler o livro 
O Toque do Mestre e participar de um Curso de Tantra Yoga Branco.  Por favor, leia em seu 
idioma aqui esta nova política com as mudanças que foram aprovadas por uma votação do 
TTEC, e envie um e-mail para amrit@kriteachings.org se você tiver alguma dúvida. 

○ English 
○ Deutsch 
○ Italiano 
○ Français 
○ Español 
○ Русский 
○ 中文 
○ Português 

https://vimeo.com/486364510
https://bit.ly/3qpNmM4
https://bit.ly/39xulBw
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/trainer-forum/
mailto:amrit@kriteachings.org
https://kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2020/12/New-L1-Certification-Requirements-Policy-Updates-English.pdf
https://kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2020/12/New-L1-Certification-Requirements-Policy-Updates-German.pdf
https://kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2020/12/New-L1-Certification-Requirements-Policy-Updates-Italian.pdf
https://kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2020/12/New-L1-Certification-Requirements-Policy-Updates-French.pdf
https://kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2020/12/New-L1-Certification-Requirements-Policy-Updates-Spanish.pdf
https://kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2020/12/New-L1-Certification-Requirements-Policy-Updates-Russian.pdf
https://kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2020/12/New-L1-Certification-Requirements-Policy-Updates-Chinese.pdf
https://kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2020/12/New-L1-Certification-Requirements-Policy-Updates-Portuguese.pdf


 
● Honrando a experiência passada - Apoiando a admissão e o movimento na Academia - 

Com o crescimento da Aquarian Trainer Academy, as pessoas estão se candidatando à 
Academia de todos os estilos de vida e em todas as fases da vida.  Alguns candidatos têm 
anos de experiência profissional relevante em outros campos e/ou ensinam Kundalini Yoga 
há décadas. Eles também podem ter participado como Professores Convidados em 
programas de Nível Um.  Como nos concentramos nas qualificações do treinador, não em 
como elas foram realizadas, a experiência prévia é valorizada tanto para os candidatos 
quanto para aqueles que se movimentam pela academia. Leia mais detalhes sobre como 
isto funciona aqui. Como sempre, envie um e-mail para Amrit Singh se você tiver alguma 
dúvida sobre como aplicar esta abordagem em suas circunstâncias específicas. 
 

● O Aquarian Teacher 2020 edição agora disponível em versão impressa. Os treinadores 
na América do Norte podem obter as cópias físicas necessárias para seu treinamento na 
Loja de Instrutores, aqui. Sat Nam Europe é o parceiro editorial do KRI que distribui o AT em 
inglês na Europa, e NKYTANZ, na Austrália.  
 

● Versões digitais dos manuais de nível dois agora disponíveis em alemão, espanhol, 
português e italiano - Agora você pode comprar os códigos de acesso para seus 
programas de treinamento Nível 2 com o distribuidor KRI existente em seu país. Você 
também pode escrever um e-mail para a coordenadora de tradução do KRI, HariShabad 
Kaur, e solicitar seu código de acesso pessoal de cortesia. 
 

● O Aquarian Teacher (5ª edição) está disponível digitalmente na Loja de Treinadores em 
diversos idiomas. Enquanto trabalhamos com as equipes de tradução para obter a 6ª 
edição (2020) também disponível em outras línguas, nossa Biblioteca KRI na plataforma 
VitalSource foi recentemente atualizada com as versões em chinês, alemão, italiano, 
português, espanhol e russo. 
 

● Cure o mundo: Uma série ambiental com Snatam Kaur 
18 de dezembro, 12:00 - 14:00 New York Time 
Junte-se a nós em uma aula especial de férias ao vivo com Snatam Kaur!  O acesso é 
GRATUITO, as doações são bem-vindas, com toda a renda sendo doada ao Fundo Mundial 
para a Vida Selvagem. 
 

● Global Sangat News - Por favor, cante Akal para Sukhmani Singh da França, que faleceu 
no dia 26 de novembro.  Sukhmani Singh participou da tradução para o francês do Livro e 
do Manual do Treinador Aquariano. 

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

 
 

https://kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2020/12/Honoring-Past-Experience.pdf
https://kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2020/12/Honoring-Past-Experience.pdf
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/store/product/the-aquarian-teacher-2020-edition-textbook-yoga-manual/
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/store/product-category/materialien-in-deutscher-sprache/
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/store/product-category/los-materiales-en-espanol/
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/store/product-category/materiais-em-portugues/
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/store/product-category/materiali-in-italiano/
mailto:translations@kriteachings.org
mailto:translations@kriteachings.org
http://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/store/
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/store/product-category/materials-in-chinese/
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/store/product-category/materialien-in-deutscher-sprache/
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/store/product-category/materiali-in-italiano/
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/store/product-category/materiais-em-portugues/
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/store/product-category/los-materiales-en-espanol/
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/store/product-category/%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8b-%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d1%83%d1%81%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bc-%d1%8f%d0%b7%d1%8b%d0%ba%d0%b5/
https://drc.kriteachings.org/courses/snatam-for-the-world-wildlife-fund/

