
 

Atualização do Treinador 
12 Out. 2020 
 

● Assista ao vídeo semanal de Amrit aqui - Uma visão para o futuro e os encaminhamentos do 
TTEC.  Clique no "CC" na parte inferior do vídeo para ver as legendas em vários idiomas. 
 

● Atualizações da Reunião TTEC -  
○ Os programas de Nível Um, em circunstâncias especiais devido à COVID-19, podem ser 

feitos 100% online.  Estes necessitam da aprovação prévia do KRI, portanto, favor enviar 
um e-mail para Amrit Singh para discutir sua situação. 

○ Um TTEC Global da Primavera de 2021 está começando a ser planejado.  Se você estiver 
interessado em participar desse Comitê Diretivo, envie um e-mail para Amrit Singh. 

○ A proposta de alterar os requisitos de certificação de Nível Um NÃO foi aprovada.  Alguns 
trabalhos adicionais serão feitos e provavelmente algo será re-proposto em breve para 
uma votação on-line.   

○ Chamada Zoom com membros da Siri Singh Sahib Corporation - O objetivo desta 
chamada é iniciar um diálogo entre os instrutores e a Siri Singh Sahib Corp, já que 
muitas preocupações foram levantadas na Cúpula Global e no TTEC em relação ao 
relacionamento entre o KRI e a SSSC.  Esta chamada acontecerá no dia 16 de outubro - 
por favor, encontre seu horário local abaixo.  Por favor, registre-se aqui hoje. 

○ Você pode encontrar todas as notas no Sutra aqui. 
 

● Cúpula Global de Treinadores pelo Zoom de Dezembro- Reserva a data - 10 a 13 de dezembro. 
Desta vez, as faixas de horário vão alternar dias.  Mais detalhes em breve.  Você gostaria de 
participar do Comitê Diretor deste evento?  Fantástico!  Por favor, envie um e-mail para 
sirisahib@kriteachings.org 
 

● Comitê de Desenvolvimento de Programas de Treinamento Online do KRI - Este programa, 
anteriormente chamado de Aquarian Development Series, está à procura de treinadores e 
professores que gostariam de contribuir para o desenvolvimento de uma variedade de 
caminhos de treinamento.  Você gostaria de saber mais?  Por favor, envie um e-mail para 
japa@kriteachings.org. 
 

● Novo Manual do Professor Aquariano (em inglês) - Grátis para os instrutores baixarem, e 
agora disponível para venda através deste formulário web a todos os alunos de Nível Um 
anteriores.  Ele está disponível gratuitamente para todos os alunos de Nível Um que 
atualmente fazem o Programa (o que significa que o tempo de aula ainda não terminou).  Por 
favor, envie um e-mail para HariShabad Kaur se você mesmo precisar de ajuda para acessá-lo, 
ou para obter as cópias gratuitas para seu(s) Programa(s) atual(is) de Nível Um. 
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● A 3HO continua com as chamadas de Zoom do Tour de Escuta - para você e/ou qualquer um 
de seus alunos.  Estas sessões incluem um workshop de capacitação em escuta ativa e 
comunicação não violenta, assim como uma oportunidade de se reunir em diálogo 
comunitário enquanto olhamos para o futuro do Kundalini Yoga e da nossa comunidade global. 
Por favor, visite www.3HO.org/listening-tour para se inscrever para uma chamada. 
 

● Notícias da Comunidade de Treinadores - Obrigado a todos os membros da ATA que 
enviaram orações de cura a Sada Simran Singh, um treinador de Seattle, Washington.  No dia 1º 
de outubro Sada Simran Singh faleceu de COVID-19.   
 

● Confira o horário local para a reunião de zoom de 16 de outubro com representantes do 
SSSC: 

 
América do Norte: 

05:00 às 06:30 - São Francisco, Los Angeles 
06:00h às 07:30h - Albuquerque, Espanhola, Houston 
08:00h às 09:30h - Nova Iorque 

   
América Latina:  

07:00 às 08:30 - Cidade do México 
08:00 às 09:30 - Lima, Bogotá 
09:00 às 10:30 - Santiago, Rio de Janeiro, Buenos Aires 

   
Europa, África, Oriente Médio: 

13:00 às 14:30 - Londres, Lisboa 
14:00 às 15:30 - Paris, Madri, Roma, Berlim, Joanesburgo 
15:00 às 16:30 - Sofia, Tallinn, Moscou, Jerusalém, Doha 

   
Ásia, Sudeste Asiático: 

17:30 às 19:00 - Bombaim, Delhi 
19:00 às 20:30 - Bangkok, Phnom Penh, Beijing 
20:00 às 21:30 - Cingapura, Taipei, Xangai 
21:00 às 22:30 - Seul, Tóquio 

   
Austrália: 

20:00 às 21:30 - Perth 
22:00h às 23:30h - Sydney 

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