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● Assista ao vídeo semanal de Amrit aqui - Vários eventos de
engajamento comunitário.

● Datas e inscrições para as Reuniões Regionais - Aqui estão as datas das
Reuniões Regionais de Treinadores. Por favor, salve a data em seu calendário e
inscreva-se hoje.  Você pode se inscrever para mais de uma reunião, se quiser.

■ AMÉRICA DO NORTE
9 de fevereiro (quarta-feira), das 17h às 20h (Leste) / 14h às 17h (Pacífico)
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYvc-qgqjIuE9TOETS9LbZu7n0vPes
AUfNf

● ÁSIA
22 de fevereiro (terça-feira) das 7:00h às 10:00h (horário de Pequim)
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZctf-mvrDgtHtZXMbe2Nzqt4k4Drao
a9x2G

● EUROPA
11 de fevereiro (sexta-feira), das 17:00 às 20:00 (CET)
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0vc--ppjsqGtDIDPuEpeZX4yck0Ne
Ghpf7

● AMÉRICA LATINA
11 de fevereiro (sexta-feira) das 19:00 às 22:00 (horário da
Argentina/Brasil/Chile)
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0pdemppzotGN2Q3_Ye5JaWHvFd
H7RYPpUO

● Quer se qualificar como um treinador de nível 2? A KRI está
procurando garantir que nossos cursos de treinamento sirvam à ATA
oferecendo oportunidades, especialmente se você tiver acesso limitado à
participação em treinamentos de Nível 2.
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Se você gostaria de se qualificar como um treinador de Nível 2 (módulo por
módulo) participando de uma equipe de treinamento da KRI, ou
Se você já é um líder de nível 2 e está interessado em liderar um programa KRI,
Favor enviar um e-mail para: level2@kriteachings.org

● Problema de acesso VitalSource - a KRI ouviu falar de alguns instrutores
sendo bloqueados fora de suas contas VitalSource (para acesso às versões
digitais dos manuais de treinamento de professores de Nível Um e Nível Dois)
por "atividade suspeita". Se isto acontecer com você, você terá que entrar em
contato diretamente com a VitalSource para obter novamente acesso. Não
temos 100% de certeza do que está causando isto, mas pode ser uma tentativa
de imprimir o livro inteiro.

● Atualização Compassiva da Reconciliação - Este importante processo
ainda está em andamento, e a KRI está participando. Eles estão enviando
atualizações a cada 2 semanas, e você pode se inscrever em seu site para
recebê-las regularmente. Aqui está a última atualização deles, com alguns
anúncios importantes.

● Os Cursos Tântricos Brancos estão começando novamente -
Workshops estão programados atualmente em Phoenix 12 de março e na
Cidade do México 24 de maio. Você pode conferir o site deles para obter
detalhes www.whitetantricyoga.com

● Abertura de vagas na SSSC - A SSSC está atualmente procurando
contratar um Meeting & Project Manager. Esta é uma posição remota, em
tempo integral. Link para a descrição e aplicação do cargo:
https://kiitcompany.applytojob.com/apply/yH130zbcrC/Meeting-Project-Manage
r.

● Segurança COVID - A KRI quer que todos vocês e seus alunos
permaneçam saudáveis e seguros. Em 2020, compilamos algumas dicas da
Kundalini Yoga para você e seus alunos, que você pode acessar novamente aqui.
Também pedimos que sigam as leis e diretrizes locais de saúde da COVID ao
realizarem seus treinamentos de professores. Esperamos que mais e mais de
nós possam realizar treinamentos presenciais em segurança novamente em
2022!
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