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● Assista ao vídeo semanal do Amrit aqui - Mudando o foco dos
treinamentos do KRI para a pesquisa pedagógica e para o apoio a novos
treinadores; e o livro Mastery of the True Self - 54 kriyas, 27 dos quais nunca
foram publicados antes, ótimo para seus alunos mais sérios, apoio para
melhorar sua disciplina.

● Acompanhamento TTEC - A Academia votou pela aprovação das Propostas
nº 1 e nº 2 - a simplificação da documentação da ATA e a reestruturação dos
papéis da Inters, Associados e Profissionais da Academia. O rascunho do
novo Código de Ética foi vetado por alguns instrutores e, portanto,
conversas adicionais acontecerão com eles em janeiro. Assim que os
próximos passos estiverem claros para essa proposta, você será informado.
Encontre aqui os resultados completos da votação.

○ Quanto às mudanças da ATA, Hari Charn Kaur e Siri Sahib Singh,
juntamente com o Comitê de Desenvolvimento Profissional,
iniciaram o plano sobre como implementá-las. Nas reuniões
regionais em fevereiro discutiremos o plano com os membros da
Academia e começaremos a implementá-lo em março. Se você
precisar de ajuda com uma situação urgente em relação à nova
estrutura e política, escreva para Hari Charn Kaur em
hck@kriteachings.org.    Obrigado

● Princípios de tomada de decisão - Obrigado a todos os treinadores que
deram sua contribuição para os Princípios. Estamos agora trabalhando
com a Just Outcomes nos próximos passos sobre como aplicaremos estes
princípios para avançar em direção a decisões importantes na Academia e
teremos atualizações para vocês no novo ano.

● Reuniões Regionais de Treinadores - Na semana passada, um e-mail
dedicado foi enviado a todos os treinadores com informações detalhadas
sobre as próximas reuniões regionais de treinadores, fóruns de treinadores e
cúpulas globais. Se você tiver alguma pergunta, envie um e-mail para Siri
Sahib Singh! A pesquisa abaixo foi feita para que você escolha a data e a
hora das primeiras Reuniões Regionais da ATA de 2022, em fevereiro. Por
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favor, clique no link, vá para a(s) região(ões) que você participará, e marque
TODOS os horários que funcionarem para você:
https://www.surveymonkey.com/r/JCXNJFL

● LEMBRETE IMPORTANTE - O Nível 2 lidera, por favor, lembre aos alunos de
seus programas do Nível 2 que eles devem distribuir os 5 módulos ao longo
de um mínimo de 2 anos! Com tantos programas de Nível 2 sendo online e,
portanto, facilmente acessíveis, estamos vendo mais alunos se
candidatando para seus certificados de Praticante de Nível 2 com todos os
5 módulos completados muito rapidamente!

● Lembrete - nomeie alguém como um potencial ganhador do Prêmio KRI
2022 Outstanding Achievement Award. Se você conhece alguém
(treinador ou não) que tenha servido à promulgação da Kundalini Yoga, por
favor, nomeie alguém no final desta página da web. A KRI levará as
indicações à ATA para votar sobre quem será o(s) ganhador(es) de 2022!

● E-Learning - Obrigado a TODOS os instrutores por suas contribuições nos
cursos do E-Learning Center nestes últimos 2 anos! Continuamos a
convidá-los a participar e compartilhar seus maravilhosos conhecimentos e
área de especialidade, à medida que aumentamos nossas ofertas. Se você
gostaria de apresentar um curso, por favor escreva para
japa@kriteachings.org.

Durante o mês de dezembro, temos um desconto especial de 30% em
todos os    cursos!

inserir - imagem com 30% de desconto

Confira nosso catálogo de cursos aqui (botão w/link)
https://kundaliniresearchinstitute.org/e-learning-center/

Cursos em janeiro:
● Lançamento do livro KRI, Junte-se a nós para um Webinar GRATUITO

para Conhecer os Autores do Cultivando a Felicidade, Resiliência e
Bem-estar através da Meditação, da Consciência e do Movimento Um
Guia para Educadores. Quarta-feira, 19 de janeiro às 7-8 da noite,
horário do leste (Nova Iorque)

● Bhajan's Yoga: The Roots and Context of KYATBYB com Rob Zabel,
MA ERYT-500.
Sessão ao vivo; Sábado, 29 de janeiro às 8-10 da manhã, horário do
Pacífico (Los Angeles); 15:00 GMT (Londres) GRÁTIS e mantenha a
reprodução por 72 horas ou compre a gravação por $30 após 72
horas.

● Oportunidade de Carreira no Escritório de Ética e Normas Profissionais
(EPS) - A EPS abriu recrutamento para uma nova posição remota em
tempo integral, "Grievance Enquiry Lead (GEL)". Este indivíduo liderará cada
Equipe de Planejamento de Inquérito de Grievance e será o principal
indivíduo a conduzir investigações/entrevistas para reclamações
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apresentadas à EPS, KRI, 3HO-IKYTA, e SDI. Embora o procedimento de
reclamação seja o principal papel, o GEL também estará envolvido em
várias iniciativas de divulgação e educação da EPS. Esta posição apresenta
uma oportunidade para uma carreira interessante, desafiadora e
gratificante trabalhando em conjunto com nossas irmãs sem fins lucrativos
(KRI-3HO-IKYTA-SDI) para tratar de preocupações, ajudando a construir
mais comunidades éticas ao redor do mundo, e desempenhando um papel
importante para ajudar a expandir o alcance do EPS através de iniciativas
educacionais e de comunicação. A EPS incentiva os membros qualificados
da KRI Aquarian Trainer Academy, do Ministério SDI e de nossas
comunidades mundiais de Kundalini Yoga/Sikh Dharma a se candidatarem.
Para detalhes e para se candidatar, consulte:
https://kiitcompany.applytojob.com/apply/CIrzQjD5dQ/Grievance-Enquiry-L
ead

● Tenha uma Super Feliz Temporada de Férias e Ano Novo! Este será o
último e-mail de atualização do treinador para 2021. Todos na KRI lhe
enviarão muito amor e bênçãos, e nós nos vemos e falamos novamente no
Ano Novo!
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