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● Assista ao vídeo semanal da Amrit aqui - Um convite para as reuniões de
treinamento de junho, e para visitar a Amrit algum dia!

● Reuniões regionais de treinadores online em junho - Haverá uma série de
reuniões de treinadores online (com apenas 3 horas de duração) em junho. Estas
são muito importantes para iniciarmos o trabalho de aplicação dos princípios ATA
em uma discussão sobre a marca atual "Kundalini Yoga como ensinada por Yogi
Bhajan". O trabalho que faremos nestas reuniões regionais informará o trabalho
que faremos na Cúpula de Instrutores, em setembro. Você é bem-vindo a
participar de qualquer uma das reuniões abaixo que funcionam para sua agenda.
Por favor, inscreva-se agora!
○ Reunião Regional de Treinadores Europeus. 22 de junho, das 17 às 20 horas,
horário da Europa Central. Link para inscrição:
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZIoduqprDIjEtBw7h1YfqLwpxmDgkCjK
qO0
○ América do Norte: Quarta-feira, 15 de junho, das 16 às 19 horas, horário
central. Link para inscrição:
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZwtc-iqrj4jGd2LKHgGb92s-SGSSWwz-X
wo
○ América Latina: Sexta-feira, 24 de junho das 16 às 19 horas CDMX; Chile das
17 às 20 horas; Brasil das 18 às 21 horas. Link para inscrição:
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZAscu6urD0vHtEqjJrKXPpJF15w0DvzsIi
T
○ Ásia/Oceania: terça-feira, 28 de junho, das 7 às 10 horas de Pequim; 9 às 12
horas de Melbourne; segunda-feira, 27 de junho, das 18 às 21 horas, horário central
dos EUA. Link para inscrição:
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZEvc-ytrDIrG9TJqjaJZf3IVXdmHDZ71Hc
7

● Reunião presencial de julho na França - Amrit Singh e Hari Charn Kaur
esperam vê-lo no Festival Europeu de Yoga na França e convidam você a vir
pessoalmente ao primeiro Fórum de Treinadores que estará no Site do Festival de
Yoga na sexta-feira, 29 de julho! Fórum Europeu de Treinadores. Sexta-feira 29 de
julho que acontecerá no Château de Jambville (o local do Festival Europeu de
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Yoga) 1 rue de Tilleuls - 78 440 Jambville - França. Muito em breve o KRI lhe enviará
os detalhes da agenda e os detalhes de moradia, etc.

● SAVE THE DATE - Global ATA Trainer Summit - 8-12 de setembro online.
Os detalhes serão enviados em julho. Esta será nossa Cúpula anual. Just
Outcomes facilitará o primeiro dia.

● Relicenciamento de treinadores - Isto será exigido para que você seja um
eleitor automaticamente reconhecido nas próximas eleições SSSC (se você for um
líder ou profissional), e é exigido se você planeja fazer parte de uma equipe de
treinamento de Nível 1 ou Nível 2 entre julho de 2022 e junho de 2023! Clique aqui
agora!

● Reunião Global de Mentores - Conheça seus Companheiros Membros -
Rede, Auto-reflexão, Apoio - Um momento para se reunir como Mentores na
Academia de Treinadores Aquarianos, para se conectar uns com os outros, para
refletir e compartilhar experiências e desafios para construir nossa comunidade
mundial de treinamento.

Terça-feira, 7 de junho - 14h - 17h GMT - CLIQUE PARA REGISTRAR AGORA - 7 de
junho
7h-10h Califórnia / 10h - 13h Nova Iorque / 11h - 14h Brasil / 16h - 19h Paris

Quarta-feira, 8 de junho - 22h - 01h GMT - CLIQUE aqui para CADASTRO AGORA -
8/9 de junho
15h - 18h Califórnia / 18h - 9m Nova Iorque / 19h - 22h Brasil
Quinta-feira 9 de junho: 6h - 9h China / 8h - 11h Austrália.

中文 | Español | Français | Deutsche | Italiano | Português | Pусский

● Registre-se para VOTE nas próximas eleições SSSC - Todos os instrutores
líderes e profissionais são automaticamente registrados para votar nas próximas
eleições SSSC (agosto de 2022). E os estagiários e associados podem se candidatar
para serem eleitores. A KRI encoraja fortemente a todos vocês a exercerem seu
direito de voto! Leia mais detalhes em seu idioma aqui:
Inglês / Espanhol / Português / Alemão / Francês / Italiano / Chinês / Russo

● KRI está procurando um escritor em tempo parcial - Estamos procurando
alguém de 10-15hrs/wk para ajudar a escrever conteúdo para nosso site, e-mails e
postagens nas mídias sociais. Por favor, veja uma descrição completa do trabalho
aqui. Se você, ou alguém com quem você trabalha, estiver interessado em se
candidatar, por favor, envie um currículo e escreva uma amostra para Amrit Vela
Kaur Ramos.

● O Comitê de Certificação está procurando por um novo membro.
Verifique o que este comitê faz, e quem é atualmente membro nesta nova página
da ATA sobre transparência. Se você está qualificado e interessado em fazer parte
deste comitê, por favor, envie um e-mail para Amrit Singh.
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