
 

Droga wspólnoto KRI, 

  

Sat Nam. Jak wiecie, na początku tego roku przeciwko Yogi Bhajanowi podniesiono zarzuty o niewłaściwe zachowania                

seksualne. W odpowiedzi, Oddział Oliwkowy został zakontraktowany przez Siri Singh Sahib Corporation do             

przeprowadzenia niezależnego dochodzenia w sprawie tych incydentów. Raport z tego dochodzenia został            

opublikowany publicznie - całość można znaleźć tutaj.  

  

Raport ten dotyczy Yogi Bhajana i podważa niektóre z naszych zbiorowych i indywidualnych założeń dotyczących Yogi                

Bhajana i naszej historii. Wnioski, które są zgłaszane, są poważnie niepokojące. KRI jest bardzo świadoma i wdzięczna                 

za odwagę tych, którzy dzielili się swoimi historiami w służbie większej prawdy.  

  

Z głębokim smutkiem i przerażeniem przyjmujemy i uznajemy wnioski zawarte w sprawozdaniu. 

  

Te objawienia są wstrząsające. KRI bez zastrzeżeń potwierdza swoje potępienie dla wszelkiego rodzaju uchybień              

seksualnych ze strony Yogi Bhajana lub kogokolwiek innego w naszej społeczności. Działania Jogina Bhajana były               

zdradą wielu podstawowych wartości, których sam nauczał jako niezbędnych dla zdrowego, szczęśliwego i całego              

życia.  

  

Objawienia podsumowane w tym raporcie spowodują zamieszanie i ból u wielu uczniów i członków społeczności na                

całym świecie. Tu, w KRI, jesteśmy zaangażowani w proces uczciwego stawiania czoła tym problemom i wspólnej pracy                 

nad stworzeniem zrównoważonego środowiska przejrzystości i bezpieczeństwa dla wszystkich. "Ominięcie" tych           

objawień nie jest możliwe. Musimy zdemontować i rozpakować te części naszej własnej kultury, które mogły               

doprowadzić do tych działań, zachowując jednocześnie piękne i wartościowe części, które są w nich zawarte. 

  

KRI i nasze organizacje stowarzyszone będą współpracować z osobami poszkodowanymi w celu znalezienia drogi              

współczującego pojednania. W ramach tych działań korporacja Siri Singh Sahib zatrudnia zewnętrznego konsultanta,             

który ma doświadczenie w przeprowadzaniu organizacji przez ten proces. Podzielimy się więcej informacjami na temat               

harmonogramu i kolejnych kroków, gdy tylko będziemy mogli. 

  

Jak zawsze, KRI stanowczo i jednoznacznie sprzeciwia się wszelkim nadużyciom i nie toleruje żadnych zachowań, które                

nikogo krzywdzą lub wykorzystują. KRI dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczne środowisko dla każdego, kto               

uczestniczy w którymkolwiek z naszych działań. 

  

Dla wielu, Yogi Bhajan był bardzo kochany i szanowany jako nauczyciel i lider. Zainspirował i podniósł na duchu tysiące                   

ludzi na całym świecie. Chociaż nie chodzi tu o znaczące dobro, które uczynił, nadszedł czas, aby zrozumieć, że                  

niektóre z jego zachowań były nie do zaakceptowania i nie do przyjęcia. Niezależnie od wad Jogina Bhajana jako osoby,                   

praktyki jogiczne, których nauczał, pozostają potężnymi narzędziami do samouzdrawiania, rozszerzania          

samoświadomości, podnoszenia i doświadczania tożsamości swojej duszy. KRI pozostaje gorliwy w dalszym dzieleniu się              

jogicznymi narzędziami i technologią oraz żywymi podstawowymi wartościami, takimi jak bezpieczeństwo dla            



wszystkich. KRI będzie nadal chronić prawa i wspierać upodmiotowienie kobiet, osób kolorowych, Rdzennych, LGBTQIA+              

i wielu różnych grup w naszej społeczności. KRI będzie nadal wspierać naszych uczniów, nauczycieli i trenerów na                 

całym świecie, aby wspólnie budować zrównoważoną przyszłość. 

  

Przez ostatnie 50 lat, technologia jogiczna, której każdy z nas doświadcza, praktykuje i uczy, dotarła do tysięcy i tysięcy                   

ludzi na całym świecie. KRI kontynuuje swoje zaangażowanie w dzielenie się technologią Jogi Kundalini teraz, ponieważ                

jest ona potrzebna bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Teraz nadszedł czas, aby wyciągnąć rękę, nauczać, szkolić               

nauczycieli, kontynuować naszą własną praktykę i robić to jednocześnie odnawiając nasz stosunek do zasad              

sprawiedliwości społecznej. Pozostając wytrwali w praktykach i technologii Jogi Kundalini, jesteśmy również w równym              

stopniu zaangażowani w edukowanie siebie jako społeczności na temat władzy i nadużyć, podczas gdy my pozostajemy                

skupieni na praktykach i technologii Jogi Kundalini. Podejmiemy kroki w walce z wszelkimi formami nierówności w naszej                 

kulturze jogi i w naszym świecie. Musimy być prawdziwie zmianami w nas samych, jako projekcją zmian, które chcemy                  

widzieć w świecie. 

  

Na zakończenie, kluczowe jest, aby ponownie skupić się na uhonorowaniu osób, które się zgłosiły i podzieliły się                 

swoimi historiami. Dziękuję za odwagę, by wyrazić swoje cierpienie i stanąć w obronie innych, którzy musieli milczeć.                 

Teraz nadszedł czas, aby usiąść z tymi bolesnymi prawdami i ponownie oddać się wartościom, które nami kierują.                 

Nadużycia władzy są nie do przyjęcia, a my okazujemy honor i szacunek wszystkim ludziom, zwłaszcza kobietom i                 

dzieciom, ludziom koloru skóry, a także wszystkim, którzy doświadczyli nadużyć, zaniedbań i wszelkiego rodzaju              

wykluczeń. 

  

Poprzez stawienie czoła bardzo realnym i bolesnym efektom cienia naszego założyciela, każdy z nas z osobna, a także                  

jako zbiorowe ciało, może wzrastać w siłę i być w stanie lepiej pomagać ludziom prowadzić zdrowsze, szczęśliwsze                 

życie poprzez nauki Jogi Kundalini. Jesteśmy pewni naszej zbiorowej zdolności do posuwania się naprzód w służbie.                

Obyśmy wszyscy byli błogosławieni taką samą odwagą, współczuciem i zrozumieniem, które są potrzebne do              

uzdrowienia siebie i uzdrowienia naszego świata. 

 

W jedności, 

 

 

Amrit Khalsa, dyrektor generalny, i 

Rada Dyrektorów KRI 

 

 

Wybór zasobów: 

  
Sesje informacyjno-procesowe 

● KRI i 3HO są współgospodarzami serii rozmów informacyjno-procesowych rozpoczynających się w poniedziałek            

17 sierpnia. Są one otwarte dla studentów, nauczycieli i trenerów i są oferowane w kilku przedziałach                

czasowych, a każdy z nich będzie miał dostępne tłumaczenia. Sprawdź harmonogram i zarejestruj się, jeśli               

chcesz wziąć udział w jednej z tych rozmów. Jeśli aktualnie zaplanowane godziny wypełnią się, zaplanowanych               

będzie więcej, więc proszę sprawdzić powyższą stronę internetową. 

● Raport zostanie przetłumaczony na 10 dodatkowych języków do 25 sierpnia. W tym czasie ustawimy również               

dodatkowe połączenia zoom. 

  

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


Jogiczne podejście do odnowy żalu z dr Shanti Shanti Kaur - To webinarium odbędzie się na żywo w czwartek, 27                    

sierpnia, 12-14:00 EDT (Nowy Jork), lub można obejrzeć nagranie, które zostanie opublikowane tydzień później.  

  

Oto krótki dokument, który pomoże Ci w Odbudowa żalu jako integracja zmian. 
  

Profesjonalne doradztwo 

Za pośrednictwem firmy Concern, poufnego przyjmowania zgłoszeń oraz usługodawcy kierującego, udostępniliśmy           

poufne, profesjonalne doradztwo dla każdej osoby, która twierdzi, że poniosła szkodę w wyniku zgłoszonego              

wykroczenia. W celu uzyskania osobistej pomocy można skontaktować się z firmą Concern pod adresem              

www.concernhealth.com lub 800-344-4222. 

  

Jeśli przeczytanie raportu wywołuje u pacjenta silne reakcje żalu i/lub traumy, zachęcamy do znalezienia lokalnych               

zasobów, które pomogą mu poradzić sobie z tymi emocjami. 

  

Biuro Etyki i Standardów Zawodowych 

Biuro Etyki i Standardów Zawodowych zostało utworzone w 2014 r. w celu rozwiązywania problemów etycznych i                

zawodowych w ramach Wspólnoty Nauczycieli. Jeśli doświadczasz uchybień ze strony nauczyciela Jogi Kundalini lub              

stoisz przed innymi wyzwaniami etycznymi, możesz skontaktować się z całodobową infolinią pod numerem             

1-888-805-4888 lub odwiedzić stronę EPS, aby poznać swoje prawa i otrzymać pomoc. 

  

Współpracujący zespół reagowania 

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat dochodzenia i organizacji stojącej za raportem, odwiedź -               

ssscresponseteam.org/faq 

 

 

 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0018ByG_SBAzHzQTvyQ2uM2j8Nz5-LDKeUXuJjf3i2VKROBrzOvRR-RA9XLHc3-7Vnh69RrpuxpcQxQmPmIpC6jxVkdXenCFDd8m67SdjY7nqnI-f4FWYj3OAnCgBdgEiEE5KkNJwWN0G5sknEo0Cukfg==&c=UtwuSx9-WH7vMshruHqQ-RHSliXqBafYzZnZfV_r1aOUJi7ihkhOlA==&ch=qQ02lET2ObfRxzNUPS0R-sOAGXayt_gY0PIKInmgyAwvck1rZ4hEOw==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0018ByG_SBAzHzQTvyQ2uM2j8Nz5-LDKeUXuJjf3i2VKROBrzOvRR-RA9XLHc3-7VnhpsFapoL4xKSktBPl_0ZHcNxRnP6Fx9Ur-w1FXJVWSfisEzcHg_HnqLMfDItZYKUUhYvSYunpzB-0N0BGcovbMBBVVwVcQpvUh75CkVS2M2XuKL_O2pe_E-YO3BGS7zGK8bW29Un3smvJ4fFhhJhUxc0wIqePA7PjP0bNSYKz1m5_LAGusL2YDjYzJR4X7NQtopjo9iSUHujvp-l0P5yQSNh47Q00g58m_zosqFe4ADA=&c=UtwuSx9-WH7vMshruHqQ-RHSliXqBafYzZnZfV_r1aOUJi7ihkhOlA==&ch=qQ02lET2ObfRxzNUPS0R-sOAGXayt_gY0PIKInmgyAwvck1rZ4hEOw==
http://www.concernhealth.com/
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0018ByG_SBAzHzQTvyQ2uM2j8Nz5-LDKeUXuJjf3i2VKROBrzOvRR-RA9XLHc3-7Vnh8SRKzqsssAxTjSFOJmPfozFJx9frhU3FDVwfBBLzp4OmqWbrF6qwdD9aQlk4dMZo2_QS3PhmTAdWebATXkr_YU-sRtmpLQVyzeEK1jVXdyPa9_DFFAxHeWClBViTQs1g1FDgHB_OnXM=&c=UtwuSx9-WH7vMshruHqQ-RHSliXqBafYzZnZfV_r1aOUJi7ihkhOlA==&ch=qQ02lET2ObfRxzNUPS0R-sOAGXayt_gY0PIKInmgyAwvck1rZ4hEOw==
http://www.ssscresponseteam.org/faq

