
 

Beste KRI-gemeenschap, 

  

Zat Nam. Zoals u weet, zijn er eerder dit jaar beschuldigingen van seksueel wangedrag geuit tegen Yogi Bhajan. Als                   

reactie daarop werd An Olive Branch gecontracteerd door de Siri Singh Sahib Corporation om een onafhankelijk                

onderzoek naar deze incidenten uit te voeren. Het rapport van dat onderzoek is nu openbaar gemaakt -- u kunt het                    

geheel hier vinden.  

  

Dit rapport impliceert Yogi Bhajan, en het stelt enkele van onze collectieve en individuele aannames over Yogi Bhajan en                   

onze geschiedenis ter discussie. De conclusies die worden gerapporteerd zijn ernstig verontrustend. KRI is zich zeer                

bewust van en dankbaar voor de moed van degenen die hun verhalen hebben gedeeld in dienst van de grotere                   

waarheid.  

  

Met diep verdriet en ontzetting aanvaarden en erkennen wij de conclusies van het rapport. 

  

Deze onthullingen zijn schokkend. KRI herhaalt zonder voorbehoud haar veroordeling van seksueel wangedrag van              

welke aard dan ook door Yogi Bhajan, of door wie dan ook in onze gemeenschap. De acties van Yogi Bhajan waren een                      

verraad aan vele kernwaarden die hij zelf heeft onderwezen als essentieel voor een gezond, gelukkig en heel leven.  

  

De onthullingen die in dit verslag worden samengevat, zullen veel studenten en leden van de gemeenschap wereldwijd                 

in verwarring brengen en pijn doen. Hier bij KRI zijn we toegewijd aan het proces om eerlijk met deze kwesties om te                      

gaan en gezamenlijk te werken aan een duurzame omgeving van transparantie en veiligheid voor iedereen. "Het                

omzeilen van deze openbaringen is geen optie. We moeten de delen van onze eigen cultuur die mogelijk tot deze acties                    

hebben geleid ontmantelen en uitpakken met behoud van de mooie en waardevolle delen die erin vervat zitten. 

  

KRI en onze geassocieerde organisaties zullen samenwerken met de mensen die schade hebben geleden om een pad van                  

medelevende verzoening te vinden. Als onderdeel van die inspanning neemt de Siri Singh Sahib Corporation een derde                 

partij consultant in dienst die ervaring heeft in het begeleiden van organisaties door dit proces. We zullen meer vertellen                   

over de tijdlijn en de volgende stappen zodra we in staat zijn. 

  

Zoals altijd staat KRI vastberaden en ondubbelzinnig tegenover misbruik van welke aard dan ook en heeft geen enkele                  

tolerantie voor gedrag dat iemand schaadt of uitbuit. KRI zet zich in voor een veilige omgeving voor iedereen die                   

deelneemt aan een van onze activiteiten. 

  

Voor velen was Yogi Bhajan zeer geliefd en gerespecteerd als leraar en leider. Hij inspireerde en verhefte duizenden                  

mensen over de hele wereld. Hoewel het aanzienlijke goed dat hij deed niet ter discussie staat, is het tijd om te                     

begrijpen dat sommige van zijn gedragingen gewetenloos en onaanvaardbaar waren. Ongeacht het falen van Yogi               

Bhajan als persoon, blijven de yogapraktijken die hij onderwees krachtige instrumenten voor zelf-empowerment, het              

uitbreiden van het zelfbewustzijn, de verheffing en het ervaren van de identiteit van je ziel. KRI blijft ijverig in het blijven                     

delen van de yoga-instrumenten en -technologie en de levende kernwaarden zoals veiligheid voor iedereen. KRI zal de                 



rechten van vrouwen, kleurlingen, inheemsen, LGBTQIA+ en vele andere groepen binnen onze gemeenschap blijven              

beschermen en de empowerment ervan blijven ondersteunen. KRI zal onze studenten, leraren en trainers over de hele                 

wereld blijven ondersteunen om samen aan een duurzame toekomst te bouwen. 

  

De afgelopen 50 jaar heeft de yogatechnologie die ieder van ons ervaart, beoefent en onderwijst, duizenden en                 

duizenden mensen over de hele wereld bereikt. KRI blijft zich inzetten om de technologie van Kundalini Yoga nu te                   

delen, omdat dit meer dan ooit nodig is. Het is nu tijd om de hand te reiken, te onderwijzen, leraren op te leiden, onze                        

eigen praktijk voort te zetten, en dit te doen terwijl we onze relatie met de principes van sociale rechtvaardigheid                   

vernieuwen. Terwijl we standvastig blijven met de praktijken en technologie van Kundalini Yoga, zijn we ook evenzeer                 

toegewijd aan het opleiden van onszelf als een gemeenschap over macht en misbruik, terwijl we gefocust blijven op de                   

praktijken en technologie van Kundalini Yoga. We zullen stappen ondernemen om alle vormen van ongelijkheid in onze                 

yogacultuur en in onze wereld te bestrijden. We moeten echt de verandering in onszelf zijn als de projectie van de                    

verandering die we in de wereld willen zien. 

  

Tot slot is het van cruciaal belang om de aandacht weer te richten op het eren van de individuen die naar voren zijn                       

gekomen en hun verhalen hebben gedeeld. Dank u voor het feit dat u de moed hebt om een stem te geven aan uw                       

lijden en te staan voor anderen die moesten zwijgen. Het is nu tijd om bij deze pijnlijke waarheden te gaan zitten en ons                       

weer te richten op de waarden die ons leiden. Machtsmisbruik is niet acceptabel en we geven eer en respect aan alle                     

mensen, vooral aan vrouwen en kinderen, mensen met kleur, en aan iedereen die misbruik, verwaarlozing of uitsluiting                 

van welke aard dan ook heeft meegemaakt. 

  

Door de zeer reële en pijnlijke effecten van de schaduw van onze stichter onder ogen te zien, kan ieder van ons                     

individueel en ook als collectief lichaam, sterker worden en beter in staat zijn om mensen te helpen een gezonder en                    

gelukkiger leven te leiden door de leer van Kundalini Yoga. We hebben vertrouwen in ons collectieve vermogen om                  

vooruit te komen in dienstbaarheid. Moge we allemaal gezegend zijn met zoveel moed, mededogen en begrip als nodig                  

is om onszelf te genezen en onze wereld te genezen. 

 

In eenheid, 

 

 

Amrit Khalsa, CEO, en 

De Raad van Bestuur van KRI 

 

 

Een selectie van middelen: 

  
Informatie & Verwerkingssessies 

● KRI en 3HO organiseren samen een reeks informatie- en verwerkingsoproepen vanaf maandag 17 augustus.              

Deze zijn open voor studenten, docenten en trainers en worden aangeboden in verschillende tijdvakken, en elk                

van hen heeft vertalingen beschikbaar. Bekijk het schema, en registreer je als je een van deze calls wilt                  

bijwonen. Als de momenteel geplande tijden vollopen, zullen er meer worden ingepland, dus kijk op de                

bovenstaande pagina. 

● Het rapport zal tegen 25 augustus in 10 extra talen worden vertaald. We zullen op dat moment ook extra zoom                    

calls opzetten. 

  

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0018ByG_SBAzHzQTvyQ2uM2j8Nz5-LDKeUXuJjf3i2VKROBrzOvRR-RA9XLHc3-7VnhHCQGLKyXnfdBinzuDRlmhZC7BHFMysZ4j8q_cFela_TYIDarzQXshFDtwF2Vt6ssOPD03TtJnn_OmouqfLiz0s46Yp8650pK&c=UtwuSx9-WH7vMshruHqQ-RHSliXqBafYzZnZfV_r1aOUJi7ihkhOlA==&ch=qQ02lET2ObfRxzNUPS0R-sOAGXayt_gY0PIKInmgyAwvck1rZ4hEOw==


Een Yogic-benadering voor het herstel van het verdriet met Dr. Shanti Shanti Kaur - Deze webinar wordt live gehouden                   

op donderdag 27 augustus, 12-14:00 EDT (New York), of u kunt de opname bekijken die een week later wordt gepost.  

  

Hier is een kort document om u te helpen met Grief Recovery als de Integratie van Verandering. 
  

Professionele begeleiding 

Door middel van Concern, een vertrouwelijke intake en een verwijzingsaanbieder hebben we vertrouwelijke,             

professionele counseling beschikbaar gesteld aan elke persoon die beweert schade te hebben geleden door het gemelde                

wangedrag. Concern kan worden bereikt op www.concernhealth.com of op 800-344-4222 voor persoonlijke assistentie. 

  

Als het lezen van het rapport sterke reacties van verdriet en/of trauma's bij u oproept, moedigen wij u aan om lokale                     

middelen te vinden om u te ondersteunen bij het verwerken van die emoties. 

  

Office of Ethics and Professional Standards 

Het Office of Ethics and Professional Standards is in 2014 opgericht om ethische of professionele problemen binnen de                  

onderwijsgemeenschap aan te pakken. Als je wangedrag hebt ondervonden van een leraar Kundalini Yoga of andere                

ethische problemen hebt, kun je contact opnemen met de 24/7-hulplijn op 1-888-805-4888, of de EPS-website               

bezoeken om je rechten te kennen en hulp te krijgen. 

  

Collaborative Response Team 

Als u meer informatie wilt over het onderzoek en de organisatie achter het rapport, bezoek dan -                 

ssscresponseteam.org/faq 
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