
ASSUNTO:  Convite para a Reunião Regional da ATA - ABRIR AGORA!

Sat Nam

Saudações a todos.  Este ano, a KRI terá uma série de reuniões regionais online que
conduzirão e prepararão a Cúpula Global Online.  Nessas reuniões também discutiremos
pessoalmente os Fóruns para o próximo ano. Vamos nos reunir em uma Região para nos
conectarmos uns com os outros, dialogar com a equipe da KRI sobre questões importantes e
também nos reunirmos em círculos para discutir questões que são tópicos fundamentalmente
importantes nestes tempos.

Querendo saber o que é uma Região?  Por enquanto, é assim que a KRI está imaginando as
Regiões em termos de idioma e localização.  Como sempre, isto está aberto para melhorias - o
link para se registrar para sua região está abaixo:

China e Taiwan

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIkde2oqz0vHdx7ZKqHNIxcc9eTBhahgDyD

18 de maio, terça-feira

Xangai / Pequim / Taipei: 7:00-10:00 PM

América Latina - Toda a América do Sul, América Central e México

20 de maio, quinta-feira

Cidade do México: 17:00-08:00 PM
Chile: 18:00-09:00 PM
Brasil: 7:00-10:00 PM

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMpd-CgqTovGt3_nAJQ2UD6LCX_Q58Lmeg0

Canadá e EUA

24 de maio, segunda-feira

Pacífico: 16:00-7:00 PM
Montanha:5:00-8:00 PM
Central: 18:00- 21:00 PM
Costa Leste: 7:00-10:00



https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEucOqrrDMjGdzdf5h3uE0Zvg2d9WrXOOhT

Europa, África e Oriente Médio

27 de maio, quinta-feira

CET: 6:00-09:00 PM
Londres: 5:00-08:00 PM
Moscou / Israel: 7:00-10:00 PM
Johannesburg: 18:00 - 21:00 PM

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIufumspj8jH9TGYPKWygrDJEBTMv1TYaKg

Sudeste Asiático, Austrália e Bali

1º de junho, terça-feira

Sri Lanka: 05:30-08:30
Banguecoque: 7:00-10:00 AM
Bali: 08:00-11:00 AM
Sydney: 10:00 - 13:00 PM

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMvceCgrDksEtLDvSuCNXd1c7NlYRWoedLn

O que esperar este ano na Reunião Regional?  Será diferente dos Fóruns que a KRI ofereceu
pessoalmente?
Sim, estas reuniões serão diferentes dos Fóruns que realizamos pessoalmente. Para aqueles
que participaram da Cúpula de julho do ano passado, tentamos ter reuniões Regionais, mas
não funcionou bem.  Todos nós esperávamos que em 2021 pudéssemos voltar a nos reunir nos
Fóruns, agora estamos olhando para o outono de 2021 e a primavera de 2022.  Estas reuniões
nos darão tempo para nos encontrarmos em nossa língua comum e possivelmente com
desafios comuns. Vamos nos reunir e nos preparar para nossa Cúpula Global

Em caso de dúvidas, favor contatar: hck@kriteachings.org


