Atualização do Treinador
10 de maio de 2021
●

Veja o vídeo semanal de Amrit aqui - Atualizações sobre a comissão SSSC, trabalho para
manter as pessoas seguras, e distribuição da administração dos Programas Aquarian
Teacher.

●

Renove sua Licença de Treinador AGORA! - Agradecemos por todos os seus esforços para
continuar ensinando e elevando a humanidade através da Kundalini Yoga.

●

TTEC está fazendo mudanças - Com base no feedback do instrutor, a KRI está fazendo
grandes mudanças na forma como as futuras Políticas de Professores Aquarianos são
votadas. A KRI permitirá que todos os membros da ATA votem, independentemente da sua
capacidade de participar ou não das reuniões. Mudar a votação para um processo on-line
significa que as próprias reuniões serão transferidas para um local para fazer perguntas e
discutir as políticas propostas. Isto também significa que as políticas podem ser
apresentadas quando estiverem prontas - sem a necessidade de esperar por uma reunião
duas vezes por ano. Um comitê diretor da TTEC começará a trabalhar nos detalhes desta
abordagem. Por favor, envie um e-mail para amrit@kriteachings.org se você gostaria de
fazer parte deste comitê!

●

Procurando ajuda voluntária - O Comitê de Currículo de Nível Um está trabalhando em
um programa piloto para oferecer um conjunto completo de ferramentas pedagógicas
opcionais aos instrutores. Começaremos com a Unidade de Estudos de História, e se for
bem sucedido, continuaremos através do resto do currículo. O comitê está procurando os
seguintes dois conjuntos de habilidades para ajudar: gerenciamento de projetos e direção
de arte. Se você ou alguém que você conhece pode ser um candidato, por favor envie um
e-mail para amrit@kriteachings.org.

●

Mela Nível Três da América do Norte e Europa estão abertas para inscrições! - Após o
sucesso da Melas Online em 2020 e 21, a Mela dos EUA e Europa será realizada novamente
Online. O Nível Três é um passo importante para os treinadores. Se você é um treinador na
América do Norte e Europa e ainda não começou, aqui está uma oportunidade para você:
○
○

US Mela: sexta-feira, 11 de junho de 2021 - domingo, 13 de junho de 2021
EU Mela: sexta-feira, 16 de julho de 2021 - domingo, 18 de julho de 2021
APLIQUE AQUI para o Programa Nível Três da América do Norte
APLIQUE AQUI para o programa Nível 3 da Europa

●

○

Se você já está no programa de Nível Três e gostaria de se registrar para a Mela deste
ano, por favor clique em um dos links a seguir:
US: https://na.eventscloud.com/599468
UE: https://na.eventscloud.com/606752

○

Informações para a China e Sudeste Nível Três estão chegando em breve.

20% de desconto nos próximos cursos de e-Learning - Clique na imagem abaixo para se
inscrever e saber mais. Use o código promocional "ACADEMY" para 20% de desconto em
qualquer curso que venha a ser realizado!

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

