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● Assista ao vídeo semanal de Amrit aqui - Espero que você esteja vindo para o TTEC! Clique no "CC" 
na parte inferior do vídeo para ver as legendas em vários idiomas. 
 

● Perguntas e respostas extensivas sobre o relatório da AOB e as respostas do KRI foram postadas - 
Veja estas perguntas e respostas e envie novas por e-mail.  Também enviaremos um e-mail para toda 
a lista do KRI que também dará algumas dessas mesmas respostas. 
 

● Resumo das Atualizações no The Aquarian Teacher - Muitos de vocês pediram um resumo das 
mudanças na versão provisória do The Aquarian Teacher.  Vocês podem ler tal resumo aqui. 
 

● Reuniões TTEC - Confira este vídeo de boas vindas aqui.  E ainda precisamos de alguns tradutores 
para ajudar.  Ajudar como tradutor não o afastaria de participar você mesmo! Se você estiver disposto 
a ajudar, por favor, entre em contato com Manou.  
 

● Chamadas de Zoom Pré-TTEC para discutir propostas - O KRI patrocinará duas chamadas de zoom 
para que os treinadores discutam um com o outro sobre as propostas que serão votadas no TTEC. 
Haverá um tempo muito limitado no TTEC para discussão, portanto, por favor, tente vir a estas 
chamadas pré-TTEC.  Esta é sua oportunidade de dedicar tanto tempo quanto você quiser para 
compartilhar suas idéias e ouvir as dos outros.  Dependendo de seu fuso horário, as chamadas são no 
domingo, 13 de setembro, ou segunda-feira, 14 de setembro.  (você deve se registrar com 
antecedência):   

○ Discussion Call #1 - segunda-feira, 14 de setembro de 2020, 01:00 AM Amsterdam, 14 de 
setembro, 9 AM Sydney, 6 AM Bangkok, 7 AM Bali, e China, 13 de agosto, 17:00 Novo México, 
16:00 Califórnia).  Inscreva-se com antecedência para esta reunião aqui. 

○ Discussion Call #2 - terça-feira, 14 de setembro de 2020 17:00h Amsterdam, 08:00 Califórnia, 
11:00h NY.  Inscreva-se com antecedência para esta reunião aqui. 

 
● Pedido de Orações - para Fatehjeet Kaur e família (Argentina), Atma Sangeeta e sócio (Argentina), e 

Jotroop Kaur (Argentina). As orações continuam para Sada Simran Singh, que permanece na UTI e 
continua a se recuperar da Covid-19. 

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

 

https://vimeo.com/456117956
https://kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2020/09/Q-and-A-About-AOB-report.pdf
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2020/09/Summary-of-changes-in-the-interim-AT-Textbook-and-Yoga-Manual.docx
https://vimeo.com/456507677
mailto:ttec@kriteachings.org?subject=I%20can%20help%20as%20a%20translator
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMlc--vpjMvGNF3cgbx4T_xGz-5eA5RcEFv
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMscu6rqTgjE9W_S0MjzwYp3D80Cy-Y8jtW


 


