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● Assista ao vídeo semanal de Amrit aqui – Pensamentos iniciais sobre TTEC em setembro, e 
preparando-se para o lançamento do relatório de An Olive Branch.  Clique no "CC" na parte 
inferior do vídeo para ver as legendas em vários idiomas. 
 

● Reuniões globais do TTEC 20, 21, 22 de setembro – Se você estiver interessado em participar 
de um Comitê Diretor para planejar estas importantes reuniões de tomada de decisão, por 
favor, envie um e-mail para Amrit Singh.  
 

● Os Círculos Sutra do Trainer Summit foram movidos e consolidados – Novos círculos Sutra 
foram criados na área de Discussão Geral do Sutra para promover as conversas que foram 
iniciadas na Summit. Todos os instrutores da Academia, tendo estado presentes ou não na 
Cúpula, podem agora participar. Cabe agora a todos nós continuarmos os diálogos e passar das 
idéias para propostas concretas que toda a comunidade pode rever e comentar. 
 

● Posição de Coordenação do Comitê de Desenvolvimento Profissional – O KRI está 
procurando alguém, idealmente fora dos EUA, por 10 horas por semana para coordenar o 
trabalho do Comitê de Desenvolvimento Profissional.  Veja uma descrição do trabalho aqui.  Se 
você tiver dúvidas, se for qualificado e estiver interessado em se candidatar, envie um e-mail 
para Hari Charn Kaur. 
 

● Processando o Relatório de Um Ramo de Oliveira Juntos – Como mencionado na mensagem 
de vídeo semanal Amrit Singh, o KRI está organizando chamadas de zoom a partir de 10 de 
agosto por idioma e fuso horário.  Se você estiver interessado em apoiar esta divulgação 
servindo como co-facilitador ou se você tiver disponibilidade para servir como suporte técnico, 
favor enviar um e-mail para Hari Charn Kaur. 

 
● Assédio Sexual - O que todo professor e treinador de Kundalini Yoga precisa saber – Por 

favor, participe deste webinar ao vivo na próxima terça-feira, 4 de agosto, ou assista à gravação 
que será postada no dia 11 de agosto. 
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