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● Assista ao vídeo semanal de Amrit aqui - Não, KRI não está removendo os
aspectos espirituais e dármicos da Formação de Professores. Estamos focados
em manter o espírito! Diga-nos o que mais o KRI pode fazer para apoiá-lo.

● Relicenciamento de instrutor - Uma licença ATA válida será necessária para
que você seja um eleitor automaticamente reconhecido nas próximas eleições
do SSSC (se você for um líder ou profissional) e será necessária se você planeja
permanecer como um instrutor ativo no ATA entre julho de 2022 e junho de
2023. Uma maneira de demonstrarmos nosso compromisso em manter nossos
padrões profissionais é renovando e concluindo o contrato de licenciamento.
Isso garante a integridade de nossa comunidade, ajuda a manter todos seguros
e expande nosso impacto. Descontos regionais pré-definidos disponíveis e
bônus especial até 30 de junho de 2022.
Clique aqui para renovar agora!

● Relatório de Pesquisa - Como compartilhado anteriormente, KRI estará usando
cada um dos treinamentos que executamos como um laboratório para
experimentar novas ideias pedagógicas. Em seguida, compartilharemos os
resultados com todos vocês, para que todos nós possamos aprender e melhorar
juntos (e também planejamos ter uma área de pedagogia no estilo wiki do
nosso site de treinamento para que isso se torne um processo de
compartilhamento ponto a ponto também). O primeiro desses relatórios, de um
curso Nível Dois de Relações Autênticas sobre como tentamos aumentar a
consciência sangat no treinamento, pode ser encontrado aqui.

● Encontro Global para Mentores - Conheça seus Colegas Membros - Rede,
Reflita Automaticamente, Suporte - Convidamos TODOS OS MENTORES para
nosso primeiro Encontro Global de Mentores. Honramos os anos de
conhecimento e práticas hábeis dos nossos mentores experientes que serão
compartilhados, bem como discussões sobre como os diferentes modelos de
mentoria podem servir o futuro da Academia. Juntem-se a nós para este
encontro histórico. Nós realmente acreditamos na inspiração e no valor
desta conexão mundial.
中文 | Espanhol | Français | Deutsche | Italiano | Português | Pусский

http://www.deepl.com/Translator
https://youtu.be/PbRV-5zBq6M
https://kundaliniresearchinstitute.org/ata-license-renewal/
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/research-on-pedagogy-project/pedagogy-research-report-promoting-sanghat-consciousness-in-level-2%ef%bf%bc/
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2022/06/Global-Mentors-Meeting-Invitation-Chinese.pdf
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2022/06/Global-Mentors-Meeting-Invitation-Spanish.pdf
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2022/06/Global-Mentors-Meeting-Invitation-French.pdf
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2022/06/Global-Mentors-Meeting-Invitation-German.pdf
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2022/06/Global-Mentors-Meeting-Invitation-Italian.pdf
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2022/06/Global-Mentors-Meeting-Invitation-Portuguese.pdf
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2022/06/Global-Mentors-Meeting-Invitation-Russian.pdf


 Terça-feira, 7 de junho - 14h - 17h GMT - CLIQUE para SE REGISTRAR AGORA -
7 de junho

Das 7h às 10h Califórnia/das 10h às 13h Nova York/das 11h às 14h Brasil /das 16h às
19h Paris

Quarta-feira, 8 de junho - 23h - 02h GMT - CLIQUE aqui para SE REGISTRAR
AGORA - 8/9 de junho

*Atenção aos novos tempos desta faixa
16h - 19h Califórnia / 19h - 10h Nova York / 20h - 23h Brasil
Quinta-feira, 9 de junho: 6h - 9h Tailândia / 7h - 10 h China / 9h - 12h Austrália.

● Reuniões Regionais de Treinadores online em junho - Este mês todas as
regiões terão uma Reunião Regional muito importante, que incluirá conversas
críticas, atualizações do KRI e uma análise de uma proposta potencial. O foco
principal dessas reuniões será levar o nosso próximo passo coletivo para a frente
na aplicação dos Princípios e Valores de tomada de decisão previamente
adotados, para discutir o que fazer sobre a nossa marca mundial atual,
"Kundalini Yoga como ensinado por Yogi Bhajan." Usaremos essas próximas
reuniões regionais de treinadores e a Cúpula Global de Treinadores, em
setembro, para tentar evitar ser pego por um exercício divisivo, binário e de
tomada de decisões e, em vez disso, usaremos nossos princípios previamente
acordados para expandir o espaço de soluções, abraçar diversas opiniões e lutar
por soluções criativas e centradas no coração que fortaleçam nossa
comunidade em vez de criar mais divisão.

Nessas reuniões, em junho, os participantes irão fazer parte de um processo que
apenas os destaques ajudaram a equipe do Fórum de Treinadores a
desenvolver, e esperamos sinceramente vê-lo lá e continuar a construir juntos
essa comunidade.

Registre-se agora!
● Encontro Regional Europeu de Formadores. 22 de junho, das 5 às 8 da noite,

Horário da Europa Central. Link de Registro
● América do Norte: Quarta-feira, 15 de junho, das 4 às 19 horas, Hora Central. Link

de registro
● América Latina: Sexta-feira, 24 de junho de 4-7 pm CDMX; Chile, das 17h às 20h;

Brasil das 6 às 21h. Link de registro
● Ásia/Oceania: Terça-feira, 28 de junho, das 7 às 10 horas em Pequim; das 9h00

às 12h00 em Melbourne; Segunda-feira, 27 de junho de 6-9 pm Hora Central
EUA. Link de registro.

● Reunião presencial de julho na França - Amrit Singh e Hari Charn Kaur estão
ansiosos para vê-lo no Festival Europeu de Yoga na França e convidá-lo a vir ao
primeiro Fórum de Treinador presencial que estará no Sítio do Festival de Yoga
na sexta-feira 29 de julho! Fórum Europeu de Formadores. Sexta-feira 29 de
julho que terá lugar no Château de Jambville (a localização do Festival Europeu
de Yoga) 1 rue de Tilleuls - 78 440 Jambville - França. Muito em breve KRI irá
enviar-lhe os detalhes da agenda e os detalhes de habitação etc.

● CONFIRA A DATA - Global ATA Trainer Summit - 8-12 de setembro online. Os
detalhes estarão disponíveis em julho. Esta será a nossa Cimeira anual. Apenas
os resultados facilitarão o primeiro dia.

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZYldO6orDgrGNTIxtYaeeHjB9KJe-NTBgqu
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZYldO6orDgrGNTIxtYaeeHjB9KJe-NTBgqu
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZYldO6orDgrGNTIxtYaeeHjB9KJe-NTBgqu
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZIlc-CprzMrGdbbtAIrcZqOSaEGqcJsdGqr
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZIlc-CprzMrGdbbtAIrcZqOSaEGqcJsdGqr
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZIlc-CprzMrGdbbtAIrcZqOSaEGqcJsdGqr
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/ata-decision-making-principles-and-values/
https://click.convertkit-mail2.com/xmu494mdm7c6hr8qk02f5/l2hehmho2e9dxlh6/aHR0cHM6Ly91czA2d2ViLnpvb20udXMvbWVldGluZy9yZWdpc3Rlci90WklvZHVxcHJESWpFdEJ3N2gxWWZxTHdweG1EZ2tDaktxTzA=
https://click.convertkit-mail2.com/xmu494mdm7c6hr8qk02f5/m2h7h5ho5vpl4mum/aHR0cHM6Ly91czA2d2ViLnpvb20udXMvbWVldGluZy9yZWdpc3Rlci90Wnd0Yy1pcXJqNGpHZDJMS0hnR2I5MnMtU0dTU1d3ei1Yd28=
https://click.convertkit-mail2.com/xmu494mdm7c6hr8qk02f5/m2h7h5ho5vpl4mum/aHR0cHM6Ly91czA2d2ViLnpvb20udXMvbWVldGluZy9yZWdpc3Rlci90Wnd0Yy1pcXJqNGpHZDJMS0hnR2I5MnMtU0dTU1d3ei1Yd28=
https://click.convertkit-mail2.com/xmu494mdm7c6hr8qk02f5/dpheh0hq6vg2p5um/aHR0cHM6Ly91czA2d2ViLnpvb20udXMvbWVldGluZy9yZWdpc3Rlci90WkFzY3U2dXJEMHZIdEVxakpyS1hQcEpGMTV3MER2enNJaVQ=
https://click.convertkit-mail2.com/xmu494mdm7c6hr8qk02f5/e0hph7hkv6gdr5u8/aHR0cHM6Ly91czA2d2ViLnpvb20udXMvbWVldGluZy9yZWdpc3Rlci90WkV2Yy15dHJESXJHOVRKcWphSlpmM0lWWGRtSERaNzFIYzc=


● Registre-se para VOTAR na próxima eleição SSSC - Todos os treinadores Líder
e Profissional são automaticamente registrados para votar nas próximas
eleições SSSC. E estagiários e associados podem se inscrever para serem
eleitores. O KRI encoraja vivamente todos a exercerem o seu direito de voto!
Todos os prazos remanescentes para as eleições de 2022 serão adiados em 75
dias. Leia mais detalhes em seu idioma aqui:
Inglês / Espanhol / Português / Alemão / Francês / Italiano / Chinês / Russo

● O Comitê de Certificação está procurando um novo membro. Confira o que
este comitê faz e quem é atualmente um membro nesta nova página de
transparência ATA. Se você é qualificado e interessado em se juntar a este
comitê, por favor, envie um e-mail para Amrit Singh.

https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2022/03/Letter-welcoming-new-ATA-voters-ENG.pdf
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2022/03/Carta-de-bienvenida-a-los-nuevos-votantes-de-ATA.pdf
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2022/03/Letter-welcoming-new-ATA-voters_PORTUGUESE.pdf
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2022/03/Letter-welcoming-new-ATA-voters-German.pdf
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2022/03/Lettre-de-bienvenue-elections-SSSC-FRE.pdf
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2022/03/ITA_Letter-welcoming-new-ATA-voters.pdf
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2022/03/Letter-welcoming-new-ATA-voters-Chi.pdf
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2022/03/Letter-welcoming-new-ATA-voters-RUS.pdf
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/kri-committees/
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/kri-committees/
http://amrit@kriteachings.org?subject=interested%20in%20joining%20the%20certification%20committee

