
Atualização do Treinador
29 de março de 2021

● Vídeo Atualizações sobre Iniciativas a partir das reuniões do TTEC de setembro de 2020
○ Parte 1 - Distribuindo a Administração da ATA e Melhorando o Programa de Nível Um
○ Parte 2 - Simplificando a ATA

● Inscreva-se AGORA para as reuniões do TTEC de abril - Você pode se inscrever e vir
somente para a proposta ou propostas em que você tem tempo ou interesse.  A
programação de quando as propostas serão cobertas está aqui. Todos os horários estão
listados como GMT - por favor, converta-se ao seu fuso horário local!
Registre-se aqui
Com base em seu feedback do Sutra e nas chamadas de discussão pré-TTEC, editamos
TODAS as propostas! Estas propostas finais são as que serão votadas no TTEC, portanto, por
favor, discutam sobre o Sutra de agora em diante! Versões traduzidas de cada uma podem
ser encontradas no Sutra.

○ O FUTURO DA FORMAÇÃO ONLINE EM NÍVEL DE UM PROGRAMA - esta proposta foi
completamente refeita.

○ 21 ETAPAS DO CAMINHO DO TREINADOR (OS ASSOCIADOS PODEM TREINAR)
■ Esclarecimento adicional: que somente os Leads podem contratar o Nível 2
■ 21 Etapas Os associados podem ensinar até 25% do curso
■ Requisito adicionado: Nível 2 Mente & Meditação
■ Mudança: Somente Mentores podem aprovar o candidato

○ PEER FEEDBACK COMPONENT TO ATA INTERVIEWS - Pequeno esclarecimento de
que o feedback não será confidencial

○ PATRIMÔNIO DE MENTORAMENTO PARA PROFISSIONAIS - Pequenos
esclarecimentos acrescentados sobre o Programa de Desenvolvimento de Mentores
para Leads e links sobre este Programa acrescentados à proposta

○ L2 REQUISITO DE ENTRAR NA ATA E MUDAR PARA ASSOCIADOS - Esclarecimento
adicional sobre como esta nova política global será implementada para os países
que têm exceções agora.

○ COMPONENTE DE APRENDIZAGEM ONLINE DE INTERNACIONAL PARA
ASSOCIADOS - A forma como a proposta é apresentada foi melhorada para facilitar a
compreensão e tentar responder a muitas das questões levantadas

https://vimeo.com/527281175
https://vimeo.com/527289565
https://kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2021/03/Participant-schedule-April-2021-TTEC.pdf
https://www.eventbrite.com/e/ttec-08-09-10-11-april-2021-tickets-145470093967
https://kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2021/03/The-Future-of-Online-Level-One-Teacher-Training-version-2.pdf
https://kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2021/03/21-Stages-Trainer-Qualifications-for-Associates.pdf
https://kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2021/03/Adding-a-Peer-feedback-component-to-ATA-interviews.pdf
https://kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2021/03/Professionals-enter-Pathway-to-Develop-as-Mentors-Proposal.pdf
https://kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2021/03/L2-and-Teaching-Hours-requirement-for-Applicants-and-Associate-Candidates.pdf
https://kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2021/03/Online-Learning-Component-TTEC-Proposal.pdf
https://kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2021/03/Online-Learning-Component-TTEC-Proposal.pdf


● A Just Outcomes continua a desenvolver o Programa de Reconciliação Compassiva.
Eles enviarão comunicações bimensais para manter a comunidade atualizada sobre o
processo de Reconciliação Compassiva - Aqui está a primeira (em inglês).

● Próximos workshops da KRI para você e seus alunos:
○ Dimensões Femininas na Meditação com Ardas Kaur

16 de abril, 11:00-12:30 EDT (Nova Iorque)
Vamos viajar juntos através de uma experiência meditativa encarnada, a magia do
feminino. Esta classe invocará uma experiência profundamente lunar e meditativa.
Ardas traz frescura curativa para a arte da meditação. Podemos explorar a
meditação a partir do contraponto yin da quietude interior profunda?

○ Faith Hunter: O Negócio da Yoga
18 de abril, 11:00-15:00 horário de Nova Iorque
Junte-se a Faith Hunter para uma abordagem renovadora e inovadora da ioga como
um negócio e explore seu poder; projetando sua paixão pelo bem-estar.  A Faith lhe
fornecerá ferramentas práticas para estabelecer uma estratégia comercial
espiritualmente alinhada e técnicas para ocupar conscientemente o espaço.

● Em comemoração ao Mês da História da Mulher, a National Stop the Violence Alliance
homenageia Krishna Kaur por seu incansável trabalho como professora, líder e farol de luz.
Leia mais aqui.

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

https://kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2021/03/2021_0319-Letter-to-Community-Final.pdf
https://www.eventbrite.com/e/feminine-dimensions-in-meditation-tickets-147623276193
https://www.eventbrite.com/e/147683616673
https://dharmic-opa.org/f/yoga-with-a-woman-of-excellence

