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● Assista ao vídeo semanal de Amrit aqui - As discussões na Cúpula no final desta semana
vão ser fantásticas e importantes.  Portanto, certifique-se de vir - mesmo que só por uma
parte!  E 3 novos documentos importantes, todos iniciados por todos vocês em reuniões
anteriores, para rever e iniciar a discussão na cúpula.

● Trainer Summit - Inscreva-se hoje! Muitas conversas, workshops e discussões
importantes acontecerão, que são freqüentemente os pontos de partida para as próximas
recomendações de novas políticas.  Venha para todas ou apenas algumas partes (confira a
agenda de sua trilha com os links abaixo). Cadastre-se AQUI
AGENDA DA FAIXA 1: JULHO 9h & 11º (Ásia e Austrália) ou noite 8 & 10 (EUA e México)
AGENDA DA FAIXA 2: 9 e 11 de julho (América Latina e do Norte, Europa, África e Oriente
Médio)

● A relação entre a Kundalini Yoga e o Sikh Dharma - Os instrutores envolvidos na
comissão SSSC-KRI redigiram um documento de posição a respeito da relação entre a
Kundalini Yoga e o Sikh Dharma.  Isto será enviado por e-mail a todos os inscritos na Cúpula
antes do evento, e haverá também um grupo de discussão no final desta semana.

● As raízes e o contexto do Kundalini Yoga como ensinado por Yogi Bhajan - Um dos
pesquisadores de yoga que a KRI contratou, Rob Zabel, entregou seu relatório sobre a
história de nossas práticas. Isto será enviado por e-mail para os inscritos na Summit em
breve, e depois enviado a todos os membros da ATA. Ele liderará um workshop discutindo
seus resultados de pesquisa no sábado, na Trilha 1 da Cúpula de Instrutores.

● Diversidade, eqüidade e missão do KRI - Um comitê de membros da equipe da KRI
elaborou este esboço de metas e uma missão para nosso trabalho de diversidade,
eqüidade e inclusão.  O KRI está aberto ao feedback de todos os instrutores sobre isto, e
também será um grupo de discussão na Cúpula no final desta semana.  Por favor, veja
também este relatório sobre a pesquisa demográfica que pilotamos na Cúpula de
instrutores em dezembro passado.  Esta é outra peça deste trabalho sobre Diversidade,
Equidade e Inclusão, e também pode ser discutida na sala de discussão da Cúpula.

● Nova versão preliminar do Código de Ética para professores de Kundalini Yoga - Um
grupo de instrutores voluntários da última cúpula trabalhou com o Escritório de EPS e
funcionários do KRI para redigir uma nova versão do Código de Ética para professores de
Kundalini Yoga.  O plano da KRI é coletar feedback e iterar sobre este conjunto de
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documentos a fim de trazer algo à TTEC em outubro.  A discussão e o feedback sobre este
documento começarão na cúpula no final desta semana. Também estaremos trabalhando
para que este documento seja traduzido para outros idiomas.

● Novos administradores regionais da ATA - O KRI está avançando com a implementação
dos novos administradores locais da Academia para melhor apoiar nossa comunidade de
instrutores. Dev Atma Kaur (EUA e Canadá), Preet Kamal Kaur (Ásia e Austrália), juntamente
com Puranjot Kaur (Brasil) e Sarb Jit Kaur (Europa, África, América Latina) estarão ajudando
a todos vocês como Administradores Regionais da Academia de Treinadores Aquários nas
respectivas regiões.  Todas as informações e detalhes sobre as novas administrações
regionais podem ser encontradas na página de administração regional da ATA no site de
apoio ao treinador.

● Candidate-se a ser um treinador de Nível 2 - Se você é um Profissional de Nível 1 ou
Treinador Principal, você está qualificado para se qualificar como Profissional de Nível 2 ou
Treinador Principal ao se candidatar para cada módulo individualmente. O processo de
inscrição é simples - Fluxograma de caminho de Nível 2 - e não há taxa de inscrição.

○ Se você for co-dirigir um módulo L2, não se esqueça de seguir este processo para se
qualificar antes da apresentação do contrato por seu mentor L2 Lead.

○ Os instrutores líderes de nível 2 também podem se qualificar como Mentores de
Líderes de Nível 2.

○ A orientação completa do instrutor L2 pode ser encontrada aqui
○ Entre em contato com o Administrador da Academia se tiver qualquer outra dúvida.

● Webinar gratuito para todos os Instrutores - Morrer na Vida - Você já ensinou o
Segmento Morte & Morrer do Treinamento de Professores L1 & L2 um milhão de vezes?
Você gostaria de animar esta parte do seu currículo e simplesmente impressionar seus
estagiários? Jivan Joti passou os últimos 10 anos pesquisando a morte e a morte.  Este
workshop é GRATUITO como um agradecimento a todos os treinadores em todos os
lugares. Compartilhe com suas comunidades, clique AQUI para registrar-se.

● Workshop de Comunicação Celestial - Estude esta forma especializada de meditação
para que você possa ensinar melhor a Comunicação Celestial e compartilhar a alegria desta
forma artística de meditação. Adarsh Kaur lidera a Comunicação Celestial para o Coração 19
de julho, repetição disponível, desconto especial para Treinadores, clique AQUI para se
registrar.

● O SSSC está procurando contratar um gerente de programa - O SSSC está procurando
adicionar um membro à sua equipe administrativa, o Gerente de Programa Legado
("Legacy PM"). Esta função é fundamental, preparando o terreno para o alinhamento da
comunidade e dos programas nos programas de bem-estar organizacional que irão
impulsionar esta visão para a fruição. O Legacy PM trabalhará em colaboração com as
Organizações Sem Fins Lucrativos Legados para desenvolver sistemas e processos para
apoiar a visão estratégica global. O sucesso a longo prazo será definido pela prosperidade e
expansão da missão em todas as organizações sem fins lucrativos Legacy e na grande
comunidade global.  Se você gostaria de ler mais sobre o cargo ou se candidatar, por favor
clique aqui.

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