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

● Assista ao vídeo semanal de Amrit aqui - A maravilha do que
estamos oferecendo, e a importância da pedagogia - ATA sendo o principal
lugar para melhorar suas habilidades e compartilhar com outros
instrutores.

● Datas e Inscrições das Reuniões Regionais - Aqui estão as datas das
Reuniões Regionais dos Treinadores.  Por favor, salve a data em seu
calendário e inscreva-se hoje.  Você pode se inscrever para mais de uma
reunião, se desejar.
● AMÉRICA DO NORTE
9 de fevereiro (quarta-feira), das 17h às 20h (Leste) / 14h às 17h (Pacífico)
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYvc-qgqjIuE9TOETS9LbZu7n0v
PesAUfNf

● ÁSIA
22 de fevereiro (terça-feira) das 7:00h às 10:00h (horário de Pequim)
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZctf-mvrDgtHtZXMbe2Nzqt4k4
Draoa9x2G

● EUROPA
11 de fevereiro (sexta-feira), das 17:00 às 20:00 (CET)
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0vc--ppjsqGtDIDPuEpeZX4yck
0NeGhpf7

● AMÉRICA LATINA
11 de fevereiro (sexta-feira) das 19:00 às 22:00 (horário da
Argentina/Brasil/Chile)

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0pdemppzotGN2Q3_Ye5JaWH
vFdH7RYPpUO

● O SSSC está sediando um evento do Fórum Comunitário aberto,
com 2 sessões, 25 e 27 de março. Especialmente com instrutores líderes e
profissionais agora capazes de votar automaticamente nas próximas
eleições para a diretoria da SSSC, aprender mais sobre o que está
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acontecendo e dar voz a suas opiniões.  Leia mais sobre isso, encontre os
detalhes da reunião, e links para se registrar aqui.

● Deseja se qualificar como Treinador de Nível 2? A KRI está
procurando garantir que nossos cursos de treinamento sirvam à ATA
oferecendo oportunidades, especialmente se você tiver acesso limitado à
participação em treinamentos de Nível 2.

Se você gostaria de se qualificar como um treinador de Nível 2 (módulo por
módulo) participando de uma equipe de treinamento da KRI, ou
● Se você já é um líder de nível 2 e está interessado em liderar um
programa KRI,

Favor enviar um e-mail para: level2@kriteachings.org
● Próximos cursos de eLearning - clique em qualquer uma das imagens

para saber mais.

Obtenha um exemplar gratuito de "Cultivando a Felicidade", Inscreva-se
aqui para a série de Aprendizagem online de 3 Semanas

Cadastre-se gratuitamente aqui!

https://www.ssscorp.org/sangat-forums.html
mailto:level2@kriteachings.org
https://kundaliniresearchinstitute.org/courses/cultivating-happiness-e-learning-series/
https://kundaliniresearchinstitute.org/courses/cultivating-happiness-e-learning-series/
https://kundaliniresearchinstitute.org/courses/the-entanglement-of-mind-and-consciousness/


 Junte-se a nós pelo Planeta Terra: Meditações profundas sobre a Consciência $30

https://kundaliniresearchinstitute.org/courses/planet-earth-deep-meditations-on-consciousness/

