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● Construindo Pontes para Melhorar Nossos Serviços - ATA Trainer Summit - 8 de julho,
9,10,11 - Registre-se Hoje! Esta Cúpula Global da ATA será a única deste ano. Este evento é
multilíngüe com workshops ministrados em inglês, espanhol, português, chinês e
possivelmente mais. Este vídeo apresenta informações sobre o workshop interativo com
Just Outcomes, trabalhando com hierarquias e dinâmicas de poder na ATA e como
representamos Yogi Bhajan em nossos treinamentos e publicações. Haverá múltiplas
oportunidades para verificar com colegas instrutores, bem como sessões de discussão
sobre questões fundamentais para o treinamento de professores Como sempre, há a opção
de pagar através da Contribuição Consciente ao invés da taxa recomendada. Até breve!

● Renove sua licença de instrutor hoje mesmo! - Lembre-se que as licenças dos instrutores
expirarão em 1º de julho.  Até que você renove sua licença, seu nome não poderá ser
adicionado a uma equipe de treinadores para um programa de Nível Um, Nível Dois ou 21
Etapas de Meditação. A taxa de renovação da licença é de US$108 e gratuita para
estagiários. Se você ainda não renovou sua licença, preencha o formulário e faça o
pagamento antes de enviá-la.  Para aqueles que já cuidaram de sua renovação, muito
obrigado!

● Convite para compartilhar uma meditação de 40 dias - Você e todos os seus estudantes e
comunidades estão convidados a participar desta meditação de 40 dias. É gratuito - tudo o
que você tem que fazer é se inscrever aqui.  Esta meditação de 40 dias é para aumentar sua
conexão com o centro do coração, e para aumentar sua capacidade de realmente ouvir um
ponto de vista "oposto", o que lhe permitirá encontrar a verdadeira unicidade entre você e
outro.

https://na.eventscloud.com/621102
https://vimeo.com/564563585
https://forms.gle/AWW6HJE8bxkqNeHk8
https://forms.gle/AWW6HJE8bxkqNeHk8
https://kundaliniresearchinstitute.org/40-day-transformation-meditation-for-peace/


● O Programa de Desenvolvimento de Mentores da ATA está começando - Há três
componentes significativos para Mentores em Treinamento - um Mentoring Coach, um
grupo de colegas mentores e treinamentos/videos on-line. Se você estiver interessado em
se tornar um Mentor, por favor clique aqui e clique na guia "Mentor".  Conforme aprovado
pela TTEC, tanto os Treinadores Profissionais como os Treinadores Líderes são elegíveis para
se candidatarem.
Este programa também precisará de Treinadores Mentor. Se você é um Mentor experiente
e está interessado em ser um Mentoring Coach, por favor informe Hari Charn
(hck@kriteachings.org).

● Um belo artigo de revista sobre ser um professor de Kundalini Yoga - Talvez isto seja útil
em suas comunicações.

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

https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/aquarian-trainer-academy/level-one-pathway
mailto:hck@kriteachings.org
https://www.ommagazine.com/being-a-kundalini-yoga-teacher/?fbclid=IwAR2UBgOWv3nroPm_EDeZkCxLak0VgpgJv_2qtN8PaAujKYk6BPd_NkyOMvI

