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● Assista ao vídeo semanal do Amrit aqui - em nosso mundo híbrido, lembre-se
de incentivar os estudantes online a se conectarem à sua comunidade local.

● Resultados da votação das 2 novas políticas possíveis - ambas são
aprovadas!
○ Conteúdo pré-gravado nos treinamentos de Nível Um e Nível Dois, e trabalho de
maquiagem - 88% aprovados desta proposta
○ Alguns instrutores profissionais que têm um grupo de reflexão de pares em vez
de um mentor - 74% aprovaram esta proposta

● The Aquarian Teacher, 6ª edição, agora disponível em espanhol! - Temos o
prazer de anunciar que a edição 2020 de The Aquarian Teacher Level One Manual and
Textbook está agora disponível em espanhol. Você pode comprá-los para seus alunos
em formato físico ou ebook através da Trainer Store ou com seu distribuidor local. Se
você quiser uma cópia digital gratuita do Aquarian Teacher em espanhol para si
mesmo, envie um e-mail para HariShabad Kaur em sales@kriteachings.org.

● Mudanças na Loja de Desconto para Instrutores - A Loja de Desconto para
Instrutores está sendo fundida com a Loja Principal KRI e este processo será concluído
nas próximas semanas. Como os manuais dos Programas L1 e L2 são vendidos
SOMENTE aos treinadores e seus administradores, uma permissão de associação será
concedida a TODOS os treinadores ativos e alguns administradores de programas
conhecidos. Por favor, USE ESTE LINK para permitir o acesso a qualquer
Administrador/Organizador que deva ser capaz de encomendar seus manuais de
programa.

● Certificados digitais KRI - A KRI trabalhou em uma versão DIGITAL do
certificado KRI! Ele estará disponível como uma opção mais acessível para aqueles que
solicitam uma reimpressão L1 (somente reimpressões - NÃO os certificados que seus
alunos recebem quando completam seu Nível Um) e será a versão recebida pelos
profissionais que solicitam certificados L2. Após 1º de março, o custo da cópia
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impressa de um certificado L1 OU L2 será de US$35,00, enquanto a versão Digital será
GRATUITA para certificados L2 e US$11,00 para reimpressões.

● Colaboração de instrutores e Associações Nacionais - engajados no grupo
de foco - KRI e IKYTA estão colaborando para ajudar a criar um grupo de foco de
instrutores e líderes das Associações Nacionais. Alguns propósitos essenciais deste
grupo são apresentar uma proposta de soluções criativas ou possíveis mudanças
necessárias nas associações para apoiá-las a serem sustentáveis, para perguntar como
(ou não) os instrutores líderes podem aprofundar seu apoio às associações tanto
financeiramente quanto através da liderança comunitária. Leia aqui a definição
completa do Focus group (traduções disponíveis).
|Button| Clique aqui para fazer parte do Focus Group

● Melhor acesso aos documentos da ATA - Como todos sabem, a equipe da
Aquarian Trainer Academy está trabalhando para uma maneira melhor de
disponibilizar TODOS os documentos da academia e da administração do programa
para os instrutores. Estes documentos têm permissões de EDITAGEM restritas e se
você precisar EDITAR qualquer documento para usar com suas informações pessoais,
alguns passos simples podem ser dados - Encontre um pequeno vídeo sobre este
processo AQUI.
Nós encorajamos todos vocês a nos ajudar a melhorar as traduções. Para isso, basta
fazer a melhoria da tradução como um COMENTÁRIO no próprio documento, para que
ele possa ser aprovado e refletir no documento original.

● Online Global Trainer Summit 2023 - Salve a data! Em abril de 2023, teremos
nosso próximo Online Trainer Summit. Por favor, salve a data! As inscrições estarão
abertas em breve. 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. O novo prazo para a apresentação de pedidos é agora
28 de fevereiro de 2023 para ser considerado 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, por favor,
entre em contato conosco pelo e-mail Kundalinibeyondborders@gmail.com.
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