
 

Atualização do Treinador 
16 de fevereiro de 2021 
 

 
Prêmio Conquistas Marcantes do KRI 2021 - O KRI tem orgulho de honrar e destacar os serviços 
e realizações de DukhNiwaran Kaur (EUA), Dalmeet Kaur (África do Sul), Gurusangat Kaur (Brasil) 
e o grupo de três treinadores líderes que vivem na China (Saramdeep Kaur, Japbir Kaur e 
Sangeeta Kaur) como nossos homenageados de 2021.  Por favor, leia mais aqui.  E para 2022, 
haverá um link nesta página para que qualquer um nomeie um possível homenageado, e 
levaremos os nomeados à ATA para votar e selecionar os homenageados do próximo ano! 
  
Outras Atualizações: 

● Participação do treinador nas decisões da ATA - Para uma mudança de ritmo, em vez de 
outro vídeo chato meu, fiz um pequeno vídeo para resumir todas as muitas, muitas 
maneiras pelas quais todos vocês podem participar do processo de tomada de decisão do 
KRI. Aproveitem! 
 

● 8-11 de abril Reuniões Globais TTEC Zoom. 
○ Links para as propostas - Planejamos levar várias propostas à votação nestas 

reuniões TTEC.  Por favor, leia-as antes e poste suas perguntas e comentários no 
Sutra (onde serão postadas até 16 de fevereiro) ou participe das Discussões 
detalhadas abaixo 

■ Programas L1 on-line pós-COVID 
■ Caminho de mentoração para profissionais 
■ 21 Etapas do caminho do instrutor (os associados podem treinar) 
■ Adicionando um componente de feedback dos pares às entrevistas ATA 

https://kundaliniresearchinstitute.org/2021-kri-honorees/
https://vimeo.com/512642439
https://sutra.co/circle/p8yisz/circles
https://sutra.co/circle/p8yisz/circles


■ Um componente de aprendizagem on-line para estagiários que se tornam 
associados 

■ Transparência na investigação da YB 
 

○ Agendamento de chamadas de discussão por idioma - As reuniões de abril serão 
apenas para votação.  Não haverá qualquer oportunidade de modificar as propostas 
nesse momento.  Portanto, estas importantes reuniões de discussão TTEC são a 
única oportunidade para que você e seus colegas ofereçam feedback para 
possivelmente modificar as propostas.  Por favor, preencha uma pesquisa de 1 
pergunta sobre as vezes que você pode participar de uma chamada de zoom em 
seu idioma preferido.  Estas pesquisas estarão abertas até 28 de fevereiro. 

■ If you want to participate in a discussion call in English, please use this survey 
■ 如果您想参加中文的讨论电话，请点击这里，请使用此调查表。 
■ Si vous souhaitez participer à un appel à discussion en français, veuillez utiliser 

cette enquête 
■ Wenn Sie an einer Diskussionsrunde auf Deutsch teilnehmen möchten, 

verwenden Sie bitte diese Umfrage 
■ Se vuoi partecipare a una discussione chiama in italiano, usa questo 

sondaggio 
■ Se você quiser participar de uma chamada de discussão em português, por 

favor, use esta pesquisa 
■ Если вы хотите принять участие в обсуждении, звоните на русском языке, 

воспользуйтесь данным опросом. 
■ Si quieres participar en una convocatoria de debate en español, utilice esta 

encuesta 
 

○ Como a votação funcionará - por favor, assista a este pequeno video, com legendas 
(clique no botão "CC" no canto inferior direito para escolher seu idioma) em vários 
idiomas, para saber como a votação acontecerá nas reuniões do TTEC de abril 

 
● Próximos workshops de e-Learning para você e seus alunos: 

○ Sobre a matéria: Nivelamento com Vedya Amrita: Saibhung, o espaço interno de 
quietude. Sexta-feira, 19 de fevereiro, 6:00-7:30 EST (Nova Iorque) 
Saibhung, o espaço interno de quietude que é o guia à medida que navegamos na 
era Aquariana. Vedya Amrita Kaur conduz Kriya para a Meditação do Self como uma 
prática simples e penetrante que limpa e renova seu futuro. Tanto para iniciantes 
quanto para praticantes experientes! 

 
○ Dr. Sat Bir Singh Khalsa, Ph.D.: Entendendo a Ciência Biomédica por Trás da 

Pesquisa de Yoga e Kundalini Yoga 
Sexta-feira, 26 de fevereiro, 11:00-12:30 EST (Nova Iorque) 
Junte-se a nós para uma apresentação especial pré-gravada/PQ e AO VIVO com o 
Dr. Sat Bir Singh que expõe claramente a ciência por trás de como a ioga funciona 
em linguagem fácil de entender, como a meditação leva à auto-regulação e revê os 
estudos de pesquisa existentes publicados sobre a Kundalini Yoga. 

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

 
 

https://forms.gle/tqcJFvQU6Djp4DeL8
https://forms.gle/tqcJFvQU6Djp4DeL8
https://forms.gle/wTzkZTZ41pddTGDZ9
https://forms.gle/RtW3NP7NARK1qjGHA
https://forms.gle/RtW3NP7NARK1qjGHA
https://forms.gle/RtW3NP7NARK1qjGHA
https://forms.gle/hmpeoRs5Acz979Sr8
https://forms.gle/hmpeoRs5Acz979Sr8
https://forms.gle/GuNFwu6qT14GaxATA
https://forms.gle/GuNFwu6qT14GaxATA
https://forms.gle/GuNFwu6qT14GaxATA
https://forms.gle/A5MMVB3GSiqFCTPXA
https://forms.gle/A5MMVB3GSiqFCTPXA
https://forms.gle/xwsVeMk2sKa61Fb26
https://forms.gle/xwsVeMk2sKa61Fb26
https://forms.gle/cMDgnFhLFcY1zdUY8
https://forms.gle/cMDgnFhLFcY1zdUY8
https://forms.gle/cMDgnFhLFcY1zdUY8
https://forms.gle/cMDgnFhLFcY1zdUY8
https://drc.kriteachings.org/courses/on-the-mat-leveling-up-with-vedya-amrita/

