Zápis z operativní online schůzky gakyilu v období karantény 19.4.2020
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modří - Jirka - příprava a odsouhlasení programu přes zoom na příští týden,
sjednocení hesel pro zoom na: praxespolu , doufejme vyřeší problémy s připojením
na jednotlivé praxe, minulý týden to byl velký problém, mnoho lidí se nedokázalo
připojit, Jirka pošle opět týdenní program praxí přes zoom, platí jen pro praxe
přenášené z našeho komunitního zoom účtu, Libor má svůj zoom a tedy i svoje heslo
a link
začínáme plánovat akce v Phendelingu v létě, snad už to bude možné
Čod retreat zatím nebude Medvěd momentálně neplánuje nic
překlad webcastu Kunsang Monlam - přeloží Jitka Pivodová, českou verzi vloží na
stránky webcastu,
email od Primy May přeložen a rozeslán, modří děkujeme vám , přiložené mandaly
se vytisknout dají snadno, můžeme vybarvovat a využívat léčebnou funkci mandaly,
viz text
Jarmila - letos nás čeká velký obměna gakyilu, musí končit: Michal červený,, Jarmila
a Mirka žlutý , Martina chce končit modrý, Iva chce skončit žlutý,Martin Škobis ještě
neví, Jarmila připraví email do komunity co nejdříve
červení Martin Š - připravují akci vesak, vypuštění bažantů, Martin mluvil s Ondrou v
Phendelingu aby kontaktoval ling tým jestli chtějí pokračovat a naplánoval budoucí
práce
žlutí - Mirka - probíhá rozesílání objednávek dhs z hromadné objednávky spolu s
kalendáři, je to kolem 120 objednávek, děkujeme za pomoc všem žlutým, Denise,
Nikolet a Martinovi Zmydlochovi za skvělou spolupráci v této těžké době, hromadnou
objednávku prodloužíme do konce dubna do kdy trvá akce EARLY BIRD na dvě
nové knihy Gurujoga a Praxe dlouhého života a calungu Džňánadákiní Mandarávy, osobní
vyzvednutí knih v gompě zatím není možné z důvodu uzavření gompy, všechny objednávky se
posílají poštou
Iva - probíhá přesun databází z old dzogchen a synchronizace s dzogchen.net, momentálně
nefunguje, čekáme na Jakuba až bude na internetu a bude moci opravit,
A a zásluhy
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