
 
 

Sat Naam Treinadores 
  
O Comitê Executivo de Treinamento de Professores (TTEC) tem sido o veículo para que os 
treinadores participem do processo de tomada de decisões a respeito dos Programas e Políticas 
da Academia de Treinamento de Professores e Treinadores Aquários.  Enquanto os Fóruns de 
Treinadores tem sido mais focados em conectar, compartilhar e dar contribuições; o TTEC está 
mais focado na tomada de decisões. 
  
O TTEC, que costumava reunir 20-30 pessoas duas vezes por ano na Espanhola, expandiu-se 
nos últimos dois anos com reuniões na Europa e na América do Sul, assim como no Novo México. 
Nos dias 20, 21 e 22 de setembro, a Academia terá sua primeira reunião online do TTEC Global. 
Para que esta experiência em grande grupo de tomada de decisão funcione, para que as vozes 
dos treinadores com diferentes opiniões e conhecimentos sejam ouvidas, é necessário tempo e 
participação.  
  
Seu tempo e sua participação são necessários para que este processo represente efetivamente 
tanto sua comunidade quanto você mesmo.  
  
Como tem sido a tradição no TTEC – o primeiro dia será um dia de diálogo – um tempo para falar 
aberta e francamente sobre o que é importante. Isto nos permite conectar uns com os outros em 
um espaço de escuta profunda, e aprofundar na consciência do grupo. Para que tomemos 
decisões coletivamente, precisamos deste tempo para estabelecermos uma consciência de grupo 
on-line. Para este dia, estamos prevendo pequenas sessões de discussão em torno das seguintes 
questões: 

● O lançamento do relatório pela AOB afetou minha relação com os ensinamentos e com o 
Yogi Bhajan? 

● Como minha identidade como treinador foi afetada?  
  



O segundo dia será o momento que esperamos tomar algumas decisões coletivas. As decisões se 
dividem em duas categorias: definir direção e mudanças específicas de política. Precisamos 
urgentemente abordar as seguintes questões muito específicas: 

● 100% de um programa de treinamento de Nível Um pode ser ministrado on-line?  E  
● Vamos mudar (e se sim, de que maneira) nossos requisitos de certificação de Nível Um 

em torno do Tantra Yoga Branco, do livro The Master's Touch, e dos vídeos do Yogi 
Bhajan? 

  
É fundamental se preparar para o TTEC lendo e comentando estes esboços de propostas 
lincados acima. 
  
Para ajudar a estabelecer as prioridades e as direções específicas para o trabalho futuro, 
tomaremos as notas da Global Trainer Summit e enquadraremos algumas questões-chave que o 
grupo também votará. 
  
No momento, vislumbramos o Dia 3 do TTEC como um espaço onde grupos menores se reúnem 
para realmente trabalhar juntos fazendo progressos nos tópicos, e nas direções estabelecidas 
pelas votações do Dia 2.  Embora, como o Comitê Diretor do TTEC ainda está trabalhando na 
agenda, tudo isso está sujeito a mudanças. 
  
Favor marcar sua agenda para participar das reuniões do TTEC nos dias 20, 21 e 22 de 
setembro. Faremos o nosso melhor para fornecer traduções. Assim como a Cúpula Global, haverá 
duas "fusos" ou faixas de tempo diárias disponíveis, com cada uma cobrindo os mesmos itens da 
agenda (portanto, a expectativa é que você só participe de uma das duas faixas). Por favor, 
registre-se aqui para o horário que funciona para você. Há a possibilidade de precisarmos ir mais 
uma hora pelo menos no Dia 1, mas os horários esperados são: 

● A faixa 1 será 8:00-12:00 CEST e 
● Faixa 2 será 17:00 - 21:00 CEST 

  
Esperamos vê-lo nas reuniões da TTEC, 
KRI e o Comitê de Direção da TTEC 
  
Amrit Singh (Holanda) 
Hari Charn Kaur (EUA) 
Sada Anand Kaur (Rússia) 
Sukhdev Kaur (Estônia) 
Harpal Kaur (Suécia) 
Gurudev Singh (México) 
Guru Darshan Kaur (México) 
Didar Kaur (Suécia) 
Paran Nam Kaur (Taiwan) 
Siri Sahib Singh (Brasil) 
 

SE INSCREVA AQUI NO TTEC 
 

 
* Traduzido com a versão gratuita do tradutor - www.DeepL.com/Translator 

https://sutra.co/circle/3f3qp2/discussion
https://sutra.co/circle/yfmo0/discussion
https://na.eventscloud.com/ehome/569510
https://na.eventscloud.com/ehome/569510

