
Atualização do Treinador
Jan 2023

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

● Assista ao vídeo semanal de Amrit aqui - votação de duas propostas, eleição
SSSC atrasada, e solicite uma subvenção!

● A VOTAÇÃO ESTÁ ABERTA - Por favor, use esta pesquisa multilíngue da
SurveyMonkey para votar nas versões finais destas duas propostas. Em uma mudança
da última vez, esta votação será um simples voto de sim ou não.
○ Conteúdo pré-gravado nos treinamentos de Nível Um e Nível Dois, e trabalho de

maquiagem
○ Alguns instrutores profissionais que têm um grupo de reflexão de pares em vez

de um mentor

● As eleições da SSSC foram adiadas - informaremos assim que anunciarem
uma nova linha de tempo
● Online Global Trainer Summit 2023 - Salve a data! Em abril de 2023, teremos

nossa próxima Reunião de Cúpula Online. Por favor, salve a data! As inscrições estarão
abertas durante o mês de janeiro. Aguardamos ansiosos para vê-lo lá
○ 22 e 23 de abril, Horário Ocasional centrado
○ 29 e 30 de abril, Ásia - Oceania Centrada no tempo

● Solicite uma bolsa da Kundalini Beyond Borders - Você, ou algum de seus
alunos, está trabalhando para levar a Kundalini Yoga às populações carentes? Você
gostaria de ser considerado para uma bolsa em dinheiro para apoiar seu trabalho? O
Programa Kundalini Além das Fronteiras faz exatamente isso, e nós adoraríamos
apoiá-lo! Estamos aceitando agora pedidos de subsídios de até US$ 2.000, a serem
concedidos em março de 2023. Os pedidos precisam ser apresentados até 27 de
janeiro de 2023, para serem considerados para financiamento. Antes de completar a
solicitação, reveja gentilmente os requisitos para ter certeza de que seu projeto se
qualifica e para aprender como se candidatar. Se você tiver alguma dúvida, entre em
contato conosco em Kundalinibeyondborders@gmail.com.
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