Atualização do Treinador
1 de março de 2021
●

Propostas TTEC - Há 6 propostas que são postadas no Sutra e abertas para comentários!
Por favor, informe Amrit se você não puder acessá-las. O próximo passo em todo o
processo TTEC será a chamada de discussão específica do idioma para reunir informações
e possíveis edições a estas propostas.
○ Os círculos de discussão para cada uma das 6 propostas, com as propostas em
inglês, estão aqui.
○ Por favor, encontre aqui as traduções de todas as propostas. Mas, por favor, comente,
em seu idioma nativo, dentro dos círculos acima relacionados.

●

A política de treinamento online de Nível Um continua - Como a COVID continua a fazer
do ensino de ioga pessoalmente um desafio na maioria dos lugares do mundo, este é um
lembrete da política atual da KRI em torno dos programas online de Nível Um. Como foi
aprovado nas reuniões da TTEC de setembro de 2020:
"O KRI valoriza o tempo presencial em sala de aula, e incentiva todos os programas
de Nível Um a manterem tanto tempo presencial quanto às medidas COVID
permitirão. Isto inclui ser criativo com como e onde e quando e com quem esse
tempo presencial é alcançado. Como medida temporária devido à COVID, os
Treinadores Líderes podem manter até 80% de seu programa de Nível Um online.
Em algumas circunstâncias e locais, reconhecemos que alguns treinamentos podem
ter que, por enquanto, estar 100% online. Os instrutores podem solicitar a aprovação
para isso enviando um e-mail para amrit@kriteachings.org".

●

Administração distribuída do Programa Aquarian Teacher - Nas reuniões da TTEC de
setembro de 2020 foi aprovada uma proposta para distribuir a administração do Aquarian
Teacher (basicamente os trabalhos que Sarb Jit e Puranjot Kaur têm feito para todo o
mundo) aos representantes regionais da KRI. Uma equipe global de instrutores continuou
a se reunir para planejar este processo. Esperamos que isto continue a expandir o suporte
ao cliente para todos os instrutores no idioma do instrutor. Nos próximos meses, uma série
de testes começará a testar esta ideia no Brasil e na China.

●

O relacionamento entre o KRI e a SSSC - Em resposta às preocupações dos instrutores em
todo o mundo, representantes da diretoria da SSSC, da diretoria da KRI e 3 instrutores
escolhidos aleatoriamente estão tendo reuniões para explorar as questões em torno do
relacionamento entre a KRI e nossa corporação matriz, a Siri Singh Sahib Corp (SSSC). Com
base na pesquisa de todos os instrutores, as principais questões são as seguintes: A falta de
transparência da SSSC, a SSSC não sendo um órgão verdadeiramente representativo, e o

status da SSSC junto às autoridades fiscais dos EUA como uma entidade religiosa sem fins
lucrativos, enquanto o status da KRI é como uma entidade educacional sem fins lucrativos.
As atualizações serão compartilhadas em futuras atualizações de treinadores, e qualquer
um de vocês é bem-vindo a enviar seus pensamentos e comentários por e-mail a Amrit
Singh para compartilhar com esta comissão.
●

Dr. Sat Bir Singh Khalsa, Ph.D.: Entendendo a Ciência Biomédica por Trás da Pesquisa
de Yoga e Kundalini Yoga
Preço especial, $88 dólares, utilizável por dois anos! A venda termina amanhã, o preço
sobe para $150... Use este incrível conteúdo em seu Treinamento de Nível Um para que
seus alunos possam apoiar seu ensino de Kundalini Yoga com pesquisa! Pronto para ser
compartilhado com seu Nível Um, esta apresentação revisa as pesquisas já publicadas
sobre Kundalini Yoga e como a meditação leva à auto-regulamentação. Certifique-se de
que seus estagiários tenham o discurso do elevador preparado; eles podem explicar a
pesquisa apoiando o que nós fazemos? Dê a eles esta importante ferramenta que eles
precisam para ajudá-los a prosperar como professores de yoga. Envie-nos um e-mail para
obter descontos e bolsas de estudo por código de país professionaldevelopment@kriteachings.org
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