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● Obejrzyj cotygodniowy teledysk Amrita tutaj - Wstępne przemyślenia na temat TTEC we 
wrześniu, oraz przygotowania do wydania raportu z An Olive Branch.  Kliknij na "CC" u dołu 
filmu, aby zobaczyć napisy w różnych językach. 

 
● Globalne spotkania TTEC 20, 21, 22 września - Jeśli jesteś zainteresowany uczestnictwem w 

Komitecie Sterującym w celu zaplanowania tych ważnych spotkań decyzyjnych, prosimy o 
e-mail do Amrit Singh.  
 

● Kręgi Trenera Summit Sutra zostały przeniesione i skonsolidowane - Nowe kręgi Sutry 
zostały utworzone w obszarze Dyskusji Ogólnej w Sutrze w celu kontynuacji rozmów, które 
zostały rozpoczęte na Szczycie. Wszyscy trenerzy w Akademii, bez względu na to czy byliście na 
Szczycie czy nie, mogą teraz uczestniczyć.   Do nas wszystkich należy teraz kontynuowanie 
dialogu i przejście od pomysłów do konkretnych propozycji, które cała społeczność może 
przejrzeć i skomentować. 
 

● Stanowisko koordynacyjne Komitetu ds. Rozwoju Zawodowego - KRI szuka kogoś, najlepiej 
poza USA, kto będzie koordynował prace Komitetu ds. Rozwoju Zawodowego przez 10 godzin 
tygodniowo.  Zobacz opis stanowiska pracy tutaj.  Jeśli masz pytania, jeśli posiadasz 
odpowiednie kwalifikacje i jesteś zainteresowany złożeniem aplikacji, wyślij e-mail do Hari 
Charn Kaur. 
 

● Przetwarzanie Raportu z Oddziału Oliwkowego Razem - Jak wspomniano w cotygodniowej 
wiadomości wideo Amrit Singh, KRI organizuje telefony z powiększeniem od 10 sierpnia według 
języka i strefy czasowej.  Jeśli jesteście Państwo zainteresowani wspieraniem tego 
przedsięwzięcia jako współtwórcy lub jeśli jesteście Państwo dostępni do wsparcia 
technicznego, prosimy o kontakt mailowy z Hari Charn Kaur. 
 

● Molestowanie seksualne - co każdy nauczyciel i trener Jogi Kundalini musi wiedzieć - 
proszę dołączyć do tego webinaru na żywo w następny wtorek, 4 sierpnia, lub obejrzeć 
nagranie, które zostanie opublikowane 11 sierpnia. 

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