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● Assista ao vídeo semanal de Amrit aqui - o que está mudando e o que está
permanecendo o mesmo.

● Novo lançamento da KRI - Estamos tão orgulhosos e felizes em anunciar o
lançamento do Kundalini Meditation Oracle - um simples e prático 60 card-deck
com 60 meditações de Kundalini Yoga de uma só postura que, esperamos, inspirará e
elevará sua prática. Há um desconto pré-venda que vai até 20 de agosto. Criamos
presentes especiais e grandes descontos para incentivá-lo a comprar durante a
pré-venda. Não perca. Clique aqui para comprar sua cópia agora da KRI, ou aqui para
comprar da Sat Nam Europe.

● 50% de desconto no curso de 21 etapas da KRI para todos os treinadores
Associados e Profissionais - a KRI utiliza os treinamentos que realizamos para
diversos fins, um dos quais é apoiar a todos vocês no progresso através da ATA.
Associados qualificados e instrutores profissionais podem participar como instrutores
em 21 Etapas de cursos de Meditação, e parte das qualificações é já ter participado do
curso. Para apoiar mais de vocês Associados e Profissionais a participar das 21 Etapas,
como primeiro passo para poder ensiná-lo, estamos oferecendo a todos vocês 50% de
desconto em nosso curso de 21 Etapas de outubro de 2022!

● Renovação da Licença de Formador ATA - É necessária uma licença ATA
válida se planeia permanecer como formador ativo na ATA entre Julho de 2022 e
Junho de 2023. Uma forma de demonstrarmos o nosso empenho em manter os
nossos padrões profissionais é renovando e completando o acordo de licenciamento.
Nota: No 2 de Agosto será aplicada uma taxa de atraso de 54 USD.
Os formadores em TODOS os PAPÉIS PRECISAM renovar, incluindo os INTERNS (foi
enviado um código de 100% para contornar a seção de pagamento).
Esteja atento ao seu e-mail para a confirmação final do Portal. Contate a sua
Administração Regional ATA se tiver alguma dúvida.
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