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● Obejrzyj cotygodniową wiadomość video Amrit tutaj – Następne kroki po ostatnim Global Trainer 
Forum/Summit. Kliknij na "CC" na dole filmu, aby zobaczyć napisy w różnych językach. 
 

● Poruszanie się razem do przodu - Na ostatnim Global Online Trainer Forum/Summit odbyły się 
wspaniałe rozmowy i teraz jest czas na przejście do działań i nowych zasad.  Kółka Sutry dla każdego 
kluczowego zagadnienia są tworzone w ogólnej przestrzeni trenerskiej na Sutrze - i każdy z Was jest 
zachęcany do tworzenia dodatkowych kółek dla wszystkiego, co musi być dodane!  Każdy zostanie 
zaproszony do tych kręgów, niezależnie od tego, czy udało się Wam dotrzeć na szczyt, czy też nie. 
Do każdego członka Akademii należy kontynuowanie rozmów - na Sutrze i/lub w rozmowach online 
- w celu wypracowania propozycji pisemnych (stworzymy standardowy format).  Propozycje te 
zostaną zamieszczone w Sutrze do komentarzy i dyskusji, a następnie przyjdą do TTEC 20, 21, 22 
września do finalizacji.  
 

● Aktualizacja "Tymczasowego" Podręcznika dla Nauczycieli Akwarystyki - Jak już wcześniej 
wspomniano, planujemy dwuetapowe podejście do modyfikacji Podręcznika dla Nauczycieli 
Akwarystyki na poziomie pierwszym.  Faza pierwsza jest przeprowadzana z priorytetem szybkości 
nad integracyjnością - nowa wersja ma być dostępna cyfrowo w języku angielskim do połowy 
sierpnia.  Faza druga rozpocznie się latem 2021 roku od zebrania większej ilości danych od 
społeczności lokalnej do kolejnej wersji.  Wszyscy trenerzy będą mogli wziąć udział w Fazie Drugiej. 
Faza pierwsza będzie obejmowała prace, które trwają już od kilku lat.  Wspomni on o dochodzeniu 
prowadzonym przez Oddział Oliwny i odniesie się do jego wyników.  Sekcje Humanologii, Historii i 
Postury są całkowicie przeredagowane, a każdy rozdział jest w pewnym stopniu redagowany.   

 
● Komisja Rozwoju Zawodowego poszukująca nowych członków - Ponieważ wspólnie 

przygotowujemy się do spotkań TTEC we wrześniu, istnieje potrzeba, aby ta istniejąca komisja 
pracowała nad rozwojem trenerów w Akademii.  Od chwili obecnej do posiedzeń TTEC jest jeszcze 
wiele do zrobienia.  

 
● Raport z oddziału An Olive zostanie wydany w tym tygodniu.  KRI pracuje nad zorganizowaniem 

serii połączeń zoom w każdym języku i każdej strefie czasowej. Jesteś zainteresowany byciem 
moderatorem?  Proszę napisać do Sadhu Kaur na adres sadhu@kriteachings.org. 

 
 
* Tłumaczenie wykonane przy użyciu bezpłatnej wersji tłumacza www.DeepL.com/Translator. 
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