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Proszę kliknąć tutaj, aby obejrzeć wersję wideo tej wiadomości z napisami dostępnymi w kilku językach! 
 
Sat Naam Drodzy Nauczyciele Trenerze, 
 
W moich różnych rozmowach w minionym tygodniu, ponownie uderzyła mnie duża różnorodność opinii 
w naszej wspólnocie.  Jak będziemy rozmawiać o Jogi Bhajana w przyszłości - w naszych książkach, 
podręcznikach i szkoleniach?   
 
Z opóźnieniem sprawozdania w sprawie zarzutów niewłaściwego postępowania Jogi Bhajana do połowy i 
końca lipca, nie będziemy mieli tego jako odniesienia przez trochę dłużej.  Jednak niezależnie od tego, co 
znajduje się w tym sprawozdaniu, myślę, że ważne jest, abyśmy skupili się na praktyce tej jogicznej 
technologii - naszej spuściźnie - a nie na osobowości czy pewnych konkretnych działaniach człowieka, 
który dzielił ten wyjątkowy zbiór nauk.  O tym, jak dokładnie wygląda to skupienie, powinniśmy razem 
porozmawiać.   
 
Prosimy o przybycie na Forum Trenerów i Szczyt 9, 10 i 11 lipca, aby wspólnie rozpocząć tę i wiele 
innych, ważnych dyskusji.   
 
Te czasy popychają nas do polaryzacji - są tacy, którzy uważają, że każdy obraz lub wzmianka o Jogi 
Bhajana jest nie do przyjęcia, i są tacy, którzy uważają, że nieutrzymanie jego obecności byłoby zdradą.  
Jesteśmy wystarczająco silni, aby zgrabnie poradzić sobie z tą polaryzacją!  Możemy dać sobie, osobiście 
i zbiorowo, czas, aby być z naszymi opiniami i przekonaniami, czas, aby raport z Oddziału ds. Oliwy z 
Oliwek wyszedł na jaw, czas na strawienie tego raportu oraz czas na nowy zbiorowy sposób posiadania i 
mówienia o naszych praktykach i naszej historii, który jest autentyczny, uczciwy i wzmacniający.    
 
Tak, to są brudne i niewygodne czasy.  I zostaną tak jeszcze trochę dłużej.  Ale z czasem dostosujemy się 
i będziemy rozwijać nową, lepszą kulturę i przesłanie.  KRI będzie nadal utrzymywać przestrzeń dla całej 
naszej społeczności trenerów nauczycielskich, aby wspólnie przejść przez ten trudny proces rozwoju, z 
otwartością, integracją i przejrzystością.   
 
Nie mogę się doczekać, aby zobaczyć was online na forum Trenerów w przyszłym miesiącu i niech Guru 
Ram Das pobłogosławi nas wszystkich. 
 

 
 
  

• Światowe Trener Forum i Szczyt - Zarejestruj się na to ważne wydarzenie tutaj.  



• Nadchodzące treningi facilitatorów w języku włoskim i niemieckim - Jeśli jesteś otwarty na 
rozmowy ułatwiające rozmowy z innymi trenerami, na dzielenie się i przetwarzanie informacji o 
naszej obecnej sytuacji, zarejestruj się tutaj w celu uzyskania informacji o facilitatorze.   

o In Italiano - Martedi, 16 di Giugno 2020 dalle 15:30 alle 17:00 (Roma, Italia) 
o Auf Deutsch - Mittwoch, 24. Juni von 19:00 bis 21:00 Uhr (Berliner Zeit) 

 
• Pełny katalog kursów kursów doskonalenia zawodowego z Serii Akwarystyki online - 

https://learntogether.sutra.co  
Oglądaj nasz katalog kursów, aby dowiedzieć się więcej na temat aktualizacji i nowych kursów! 
Wszystkie kursy "na żywo" są przypięte do góry. Jeśli nie możesz go złapać na żywo, po prostu 
obejrzyj powtórkę tydzień później. 
Katalog jest zakodowany kolorystycznie: fioletowy=pedagogika/sztuka nauczania, 
niebieski=badanie, pomarańczowy=zawartość rozdziału, zielony=włączenie i sprawiedliwość 
społeczna 

o Kundalini Teraz: Perspektywy zmian organizacyjnych w akwakulturze - czwartek 18 
czerwca, 10:30 rano EDT (Nowy Jork).  Miguel Mendez, nauczyciel holistycznego 
wellness i odnowy biologicznej, bada wspieranie ruchów społecznych, które prowadzą 
do prawdziwych zmian systemowych! Z perspektywy permakultury dokonajmy 
zrównoważonego postępu w czasach kryzysu.  Poprzez obserwację, koliste, 
niehierarchiczne przywództwo i koncentrację głosów marginalizowanych, możemy 
wspólnie dążyć do naszych organizacji i być owocni. Czwartek 18 czerwca 10:30 EDT.  
Przyłącz się do nas i rozmawiaj z nami, bo on ma wspólną wizję prawdziwej zmiany!  

o Nasze nieustanne uosobienie antyrasizmu: Bycie Zmianą! - wskoczyć w dowolnym 
momencie sześciotygodniowej serii, aby rozpakować, zbadać i rozwijać się razem.  

o Jeśli masz temat do przedstawienia, wyślij e-mail na adres japa@kriteachings.org. 
 
 
 
 
* Tłumaczenie wykonane przy użyciu bezpłatnej wersji tłumacza www.DeepL.com/Translator. 


