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● Assista aqui à mensagem semanal em vídeo da Amrit - Próximos passos após o recente 
Fórum/Cúpula Global de Treinadores Trainer Forum/Summit. Clique no "CC" na parte inferior do 
vídeo para ver as legendas em vários idiomas. 
 

● Moving Forward Together - Grandes conversas aconteceram no recente Global Online Trainer 
Forum/Summit e agora é a hora de passar para ações e novas políticas.  Os círculos do Sutra para 
cada questão-chave estão sendo criados no espaço de treinadores gerais no Sutra - e cada um de 
vocês é encorajado a criar círculos adicionais para qualquer coisa que precise ser adicionada!  Todos 
serão convidados a participar desses círculos, quer tenham ou não conseguido chegar à cúpula. 
Cabe a cada membro da Academia continuar as conversas - no Sutra e/ou em chamadas on-line - 
para trabalhar em prol de propostas escritas (vamos criar um formato padrão).  Essas propostas 
serão publicadas no Sutra para comentários e discussão, e depois virão ao TTEC 20, 21, 22 de 
setembro para finalização.  
 

● Atualização do manual "Interino" do Professor de Aquário - Como mencionado anteriormente, 
estamos planejando uma abordagem de 2 fases para modificar o manual do Professor Aquariano de 
Nível Um.  A primeira fase está sendo feita tendo como prioridade a velocidade sobre a inclusividade 
- com uma nova versão prevista para estar disponível digitalmente em inglês até meados de agosto. 
A Fase Dois começará então a coletar mais informações da comunidade para outra versão no verão 
de 2021.  Todos os instrutores serão bem-vindos para contribuir na Fase Dois.  A Fase Um incluirá o 
trabalho que já vem sendo realizado há vários anos.  Ele mencionará a investigação de um ramo de 
oliveira e fará referência a suas descobertas.  As seções de Humanologia, História e Postura estão 
sendo completamente refeitas, com cada capítulo sendo editado em uma ou outra medida.   
 

● Comitê de Desenvolvimento Profissional em busca de Novos Membros - Como nos preparamos 
coletivamente para as reuniões do TTEC em setembro, há uma necessidade de que este comitê 
existente trabalhe no desenvolvimento de instrutores na Academia.  Há trabalho a ser feito entre 
agora e as reuniões do TTEC  
 

● O relatório da "An Olive Branch" será divulgado esta semana.  O KRI está trabalhando para 
organizar uma série de chamadas de zoom em todos os idiomas e em todos os fusos horários. Você 
está interessado em ser um facilitador?  Por favor, envie um e-mail para Sadhu Kaur em 
sadhu@kriteachings.org. 

 
* Tradução feita com a versão gratuita do tradutor www.DeepL.com/Translator 
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