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● Assista ao vídeo semanal de Amrit aqui - Seva website, relatório anual, e
lembrete das 3 propostas.

● Reuniões Regionais - Dentro de algumas semanas teremos nossa terceira
Reunião Regional deste ano. Teremos uma agenda aberta durante a primeira parte,
portanto você é bem-vindo a trazer alguns tópicos ou preocupações que possa ter.
Você pode enviá-los diretamente para Ravi Prem Kaur em
trainerforum@kriteachings.org, ou você pode nos informar no link de inscrição abaixo.
Também discutiremos sobre possíveis propostas. Vejo você lá.

US/CANADA Quarta-feira, 21 de setembro - 17:00, horário de Nova Iorque
AMÉRICA LATINA Sexta-feira, 23 de setembro - 18:00 horas, horário do Chile/Brasil
ÁSIA/OCEÂNIA - terça-feira, 27 de setembro - 9:30, horário de Pequim
EUROPA/AFRICA/MÉDIO ORIENTE/RÚSSIA - Quarta-feira, 28 de setembro - 16:00
horário de Roma/Paris

CADASTRE-SE AQUI
● Seva webpage - Confira esta nova página para destacar os projetos da seva que
estão sendo realizados pela Kundalini Yogis. Procure pessoas que fazem trabalhos
similares, poste seus próprios projetos! Inspirando e conectando-se através de nosso
serviço.

● O mais recente relatório anual da KRI - Você pode encontrar o relatório das
atividades da KRI de 1 de julho de 2021 a 30 de junho de 2022 aqui.

● Relatório de Pedagogia de Nível 2: Construindo a Consciência Sangat -
Confira o que funcionou e o que não funcionou no recente treinamento do Nível 2 da
KRI. A KRI utiliza cada programa de treinamento que realizamos como um laboratório
experimental para estar constantemente aprimorando nossos métodos de ensino. Em
seguida, compartilhamos os resultados destes projetos de pesquisa com você. Se você
perdeu o primeiro relatório, você pode encontrá-lo aqui.

● Qualificando-se para votar nas próximas eleições SSSC - Leads e Profissionais
terão automaticamente uma cédula para votar. Você deve ser relicenciado até as
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20h00, horário do leste do dia 8 de outubro, para ser considerado "Ativo". Se você
ainda precisar relicenciar, você pode fazê-lo aqui. Se você for um estagiário ou
Associado, ainda poderá votar, mas precisará se registrar. Você pode fazê-lo aqui, mas
isto deve ser feito (incluindo a obtenção de 3 cartas de recomendação enviadas
on-line) até 13 de setembro.

● Três minutas de propostas para sua revisão - O comitê de currículo trabalhou
em duas minutas de propostas - sobre treinamentos online de professores de Nível
Um, e sobre a quantidade de conteúdo pré-gravado permitido nos treinamentos de
Nível Um e Nível Dois. E o Comitê de Desenvolvimento Profissional está submetendo
uma proposta para consideração a respeito dos instrutores profissionais que não
querem se tornar líderes que não precisam de um mentor.
Todos os instrutores da ATA são convidados a participar da revisão dos mesmos,
sugerindo edições e, eventualmente, votando sobre eles. O primeiro passo é uma
discussão on-line, começando agora. O comitê de currículo tomará então quaisquer
sugestões destes diálogos sob consideração e poderá (ou não) editar as propostas.
Elas serão então levadas às reuniões regionais de treinamento de setembro, para
discussão cara a cara sobre elas. As notas e recomendações dessas discussões serão
colocadas on-line para que todos possam acessá-las. Mais uma rodada de discussão
on-line será então realizada, seguida por uma votação on-line.
● Conteúdo pré-gravado em treinamentos de professores de Nível Um e Nível
Dois
● Treinamentos online de professores de Nível Um
● Alguns profissionais para ter um Grupo de Reflexão de Pares e não precisar ter
um Mentor
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