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● Veja o vídeo semanal de Amrit aqui - O Festival Europeu de Yoga, eleições
SSSC, e a idéia de possivelmente ter instrutores profissionais sem um mentor.

● A Kundalini além das fronteiras anuncia os vencedores! - Leia sobre os 10
2022 bolsistas da Kundalini Além das Fronteiras aqui. Tão inspirador!

● Chamada Aberta para Instrutores - A KRI está convidando todos os instrutores
interessados a se candidatarem para ensinar em nosso próximo Treinamento de
Professores Nível 1, que será ministrado como um curso híbrido de novembro de 2022
a junho de 2023. Sábado, 30 de julho às 8h PST, Siri como instrutor líder estará
realizando uma chamada informativa com zoom para todos os instrutores
interessados. Estamos procurando instrutores que sejam Estagiários, Associados e
Profissionais, que se sintam inspirados para ensinar e reservar espaço para um
treinamento internacional, de língua inglesa e que sejam capazes de se comprometer
por este período de 6 meses. Se você estiver interessado em receber mais informações
e se inscrever para a chamada, por favor escreva para Inderjot Kaur.

● Administradores Regionais Fazendo Mais por Você - Nossa equipe de
Administradores Regionais ATA está pronta para cuidar não apenas das suas
necessidades ATA (como solicitações, entrevistas e licenças), mas também de tudo
relacionado à administração do programa, como revisão de contratos, recebimento de
royalties e processamento de pedidos de Certificado. Tenha em mente que a
Administração Regional da ATA é sua principal pessoa para a administração do ATA e
do Programa e que estamos todos juntos como uma equipe para servi-lo cada dia
melhor!

● As eleições SSSC foram adiadas - e, portanto, ainda há tempo para as pessoas
se registrarem como eleitores.

● Juntos novamente - EYF Trainer Forum - Após três anos, os treinadores se
reunirão pessoalmente para um Fórum Anual de Treinadores Europeu pouco antes do
Festival Europeu de Yoga no Chateau de Jambville. Estamos tão felizes por estarmos
"Juntos Novamente". O Fórum está aberto a todos os instrutores e candidatos e
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começa às 16h00 de sexta-feira 29 de julho e todo o dia sábado 30 de julho. As
inscrições serão abertas em breve. Guarde a data e planeje a sua viagem. Hari Charn
Kaur e Amrit Singh esperam vê-los a todos em breve.


