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● Assista ao vídeo semanal da Amrit aqui – O futuro da TTEC e das Cúpulas e Fóruns
Trimestrais, estabeleceremos um calendário fixo para as reuniões regionais e globais.

● Construindo Pontes para Melhorar Nossos Serviços - ATA Trainer Summit- 8 de julho,
9,10,11 - Registre-se Hoje! Uma oportunidade para construir pontes com outros instrutores
ao redor do mundo, para ter conversas críticas oportunas, treinamento e processos guiados
com Resultados Justos no Processo de Reconciliação Compassiva, desenvolvimento de
habilidades através das melhores práticas no Nível Um e no Nível Dois, e tempo para
meditar profundamente juntos.

● Atualização das Reuniões Regionais de Treinadores - Obrigado a todos que participaram
das Reuniões Regionais de Treinadores na América Latina, Ásia, Sudeste Asiático, Europa e
Canadá/EUA. Aqui estão as notas dos grupos de discussão, todas disponíveis em 8 idiomas,
dessas reuniões e estas serão usadas para construir grupos sobre tópicos fundamentais
para discussão e mudanças potenciais.

● Nova pesquisa em Kundalini Yoga - O Dr. Sat Bir Singh publicou recentemente um novo
estudo mostrando que a Kundalini Yoga é um tratamento eficaz para a insônia crônica.
Confira aqui.

● Renove sua Licença de Treinador AGORA. Agradecemos por todos os esforços que você
está fazendo para continuar ensinando e elevando a humanidade através da Kundalini
Yoga. Por favor, clique agora para cuidar de seu relicenciamento antes de 1 de julho.

● Na semana passada, por 10% de desconto extra no novo livro, Mastery! - O novo livro da
KRI está atualmente em pré-venda e você pode obter 30% de desconto com o código do
cupom ATAMastery30. Mastery of the True Self: The Discipline of Love through Sadhana,

https://vimeo.com/558043189
https://na.eventscloud.com/621102
https://kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2021/06/NOTES-FROM-2021-REGIONAL-FORUMS-EN_ZH_ES_FR_DE_IT_PT_RU.pdf
https://kundaliniresearchinstitute.org/treatment-of-chronic-primary-sleep-onset-insomnia-with-kundalini-yoga/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduNRtmGESEKuIu3vCqnhaMzNRrB_LC0Adh7slAAPhO1fqOHw/viewform
https://kundaliniresearchinstitute.org/mastery-book-launch/


Aradhana & Prabhupati, de Sadhana Singh, aborda o processo de disciplina espiritual e sua
progressão através de Sadhana, Aradhana & Prabhupati.

● Equipe de Leitores Avançados do KRI – Você quer contribuir com as próximas publicações
da KRI para o público em geral? Estamos formando nossa equipe de revisores de livros e
leitores avançados. Se você estiver interessado em ler nossos novos livros antes do seu
lançamento e contribuir com depoimentos de resenhas, escreva para a HariShabad Kaur
em managingeditor@kriteachings.org

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