
 

 Prezada Comunidade KRI, 

  

Sat Nam. Como você sabe, alegações de má conduta sexual foram levantadas no início deste ano contra Yogi Bhajan. Em                    

resposta, a empresa Um Ramo de Oliveira foi contratada pela Corporação Siri Singh Sahib para conduzir uma                 

investigação independente sobre estes incidentes. O relatório dessa investigação foi agora divulgado publicamente -              

você pode encontrar a totalidade dele aqui.  
  

Este relatório implica Yogi Bhajan, e coloca em questão algumas de nossas suposições coletivas e individuais sobre ele e                   

nossa história. As conclusões que são relatadas são seriamente perturbadoras. O KRI está muito consciente e                

agradecido pela coragem daqueles que compartilharam suas histórias a serviço de uma verdade maior.  

  

Com profundo pesar e consternação, aceitamos e reconhecemos as conclusões do relatório. 

  

Estas revelações são chocantes. O KRI reitera sem reservas sua condenação à má conduta sexual de qualquer tipo por                   

Yogi Bhajan, ou por qualquer outra pessoa em nossa comunidade. As ações de Yogi Bhajan foram uma traição a muitos                    

valores fundamentais que ele mesmo ensinou como essenciais para uma vida saudável, feliz e completa.  

  

As revelações resumidas neste relatório causarão confusão e dor a muitos estudantes e membros da comunidade em                 

todo o mundo. Aqui no KRI, estamos comprometidos com o processo de enfrentar honestamente estas questões e                 

trabalhar coletivamente para estabelecer um ambiente sustentável de transparência e segurança para todos.             

"Contornar" estas revelações não é uma opção. Devemos desmontar e desvelar as partes de nossa própria cultura que                  

podem ter levado a estas ações, mantendo as partes belas e valiosas que estão contidas dentro dela. 

  

O KRI e nossas organizações associadas trabalharão com as pessoas prejudicadas para encontrar um caminho de                

reconciliação compassiva. Como parte desse esforço, a Corporação Siri Singh Sahib está contratando um consultor               

terceirizado que tem experiência em orientar organizações através deste processo. Compartilharemos mais sobre a linha               

do tempo e os próximos passos assim que formos capazes. 

  

Como sempre, o KRI se posiciona firme e inequivocamente contra qualquer tipo de abuso e não tem tolerância para                   

qualquer conduta que prejudique ou explore alguém. O KRI se dedica a garantir um ambiente seguro para todos que                   

participam de qualquer uma de nossas atividades. 

  

Para muitos, Yogi Bhajan foi muito amado e respeitado como um professor e um líder. Ele inspirou e elevou milhares de                     

pessoas ao redor do mundo. Embora o bem considerável que ele fez não esteja em questão, é hora de entender que                     

alguns de seus comportamentos eram inconscientes e inaceitáveis. Independentemente das falhas de Yogi Bhajan como               

pessoa, as práticas de yoga que ele ensinou continuam sendo ferramentas poderosas para o auto-poder, a expansão da                  

autoconsciência, a elevação e experimentação da identidade de sua alma. O KRI continua zeloso em continuar a                 

compartilhar as ferramentas e a tecnologia do yoga e os valores fundamentais vivos, como a segurança para todos. O                   

KRI continuará protegendo os direitos e apoiando o empoderamento de mulheres, pessoas de cor, indígenas, LGBTQIA+                

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0018ByG_SBAzHzQTvyQ2uM2j8Nz5-LDKeUXuJjf3i2VKROBrzOvRR-RAyNt8qDy77LusFFJ8MxgOtqqtcjQBBy8uUnyWxfS3BM7ktzAndDdJqlkri3l-qDq04W6wqlx6iK9sEAjvD8VY501zSzxsMtZa7dMai1WfZbHvo16O9wGgOJ7L_pTiy32F6w009SaZZpqtm5tscLbpkM=&c=UtwuSx9-WH7vMshruHqQ-RHSliXqBafYzZnZfV_r1aOUJi7ihkhOlA==&ch=qQ02lET2ObfRxzNUPS0R-sOAGXayt_gY0PIKInmgyAwvck1rZ4hEOw==


e muitos grupos diversos dentro de nossa comunidade. O KRI continuará a apoiar nossos alunos, professores e                 

formadores de professores em todo o mundo para construirmos juntos um futuro sustentável. 

  

Nos últimos 50 anos, a tecnologia do yoga que cada um de nós experimenta, pratica e ensina tem alcançado milhares e                     

milhares de pessoas em todo o mundo. O KRI continua seu compromisso de compartilhar a tecnologia do Kundalini Yoga                   

agora, pois ela é mais necessária do que nunca. Agora é o momento de estender a mão, ensinar, treinar professores,                    

continuar nossa própria prática e fazer isso enquanto renovamos nossa relação com os princípios de justiça social.                 

Enquanto permanecemos firmes com as práticas e a tecnologia do Kundalini Yoga, também estamos igualmente               

comprometidos em nos educarmos como comunidade sobre poder e abuso, assim como permanecemos focados nas               

práticas e tecnologia do Kundalini Yoga. Tomaremos medidas para lutar contra todas as formas de desigualdade em                 

nossa cultura de yoga e em nosso mundo. Devemos ser verdadeiramente a mudança dentro de nós mesmos como a                   

projeção da mudança que queremos ver no mundo. 

  

Para finalizar, é fundamental retornar o foco para honrar os indivíduos que se apresentaram e compartilharam suas                 

histórias. Obrigado por terem a coragem de dar voz a seu sofrimento e de representar aqueles que precisavam                  

permanecer em silêncio. Agora é o momento de sentar-se com estas verdades dolorosas e de se comprometer                 

novamente com os valores que nos guiam. Os abusos de poder não são aceitáveis, e estendemos honra e respeito a                    

todas as pessoas, especialmente às mulheres e crianças, pessoas de cor e a todos que sofreram abuso, negligência ou                   

exclusão de qualquer tipo. 

  

Enfrentando os efeitos muito reais e dolorosos da sombra de nosso fundador, cada um de nós, individualmente e                  

também como um corpo coletivo, pode se fortalecer e ser mais capaz de ajudar as pessoas a levar vidas mais saudáveis e                      

felizes através dos ensinamentos do Kundalini Yoga. Estamos confiantes em nossa capacidade coletiva de avançar em                

serviço. Que todos sejamos abençoados com tanta coragem, compaixão e compreensão que são necessárias para curar                

a nós mesmos e curar nosso mundo. 

 

Em unidade, 

 

 

Amrit Khalsa, CEO, e 

O Conselho de Administração do KRI 

 

 

Uma seleção de recursos: 
  

Sessões de informação e processamento 

● O KRI e a 3HO estão co-apresentando uma série de chamadas de Informação e Processamento a partir de                  

segunda-feira, 17 de agosto. Estas estão abertas para estudantes, professores e instrutores e são oferecidas em                

vários horários, e cada uma delas terá traduções disponíveis. Por favor, verifique o horário e registre-se se você                  

gostaria de atender a uma destas chamadas. Se os horários atualmente programados se encherem, mais serão                

programados, portanto, verifique a página da Web acima. 

● O relatório será traduzido para 10 idiomas adicionais até 25 de agosto. Também faremos chamadas adicionais                

com zoom nessa ocasião. 
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Uma Abordagem Yóguica para a Recuperação do Luto com a Dr. Shanti Shanti Kaur - Este webinar será realizado ao                    

vivo na quinta-feira, 27 de agosto, 12-14:00 EDT (Nova York), ou você pode assistir à gravação que será publicada uma                    

semana depois.  

  

Aqui está um pequeno documento para ajudá-lo com a Recuperação do Luto como a Integração da Mudança. 
  

Aconselhamento profissional 

Por meio dos serviços referenciais da Concern e de uma recepção confidencial, disponibilizamos aconselhamento              

confidencial e profissional a qualquer indivíduo que afirme ter sido prejudicado pela má conduta relatada. A Concern                 

pode ser contatada em www.concernhealth.com ou pelo telefone +1 800-344-4222 para assistência pessoal. 

  

Se a leitura do relatório desencadear fortes reações de pesar e/ou trauma para você, nós o encorajamos a encontrar                   

recursos locais para apoiá-lo no processamento dessas emoções. 

  

Escritório de Ética e Normas Profissionais 

O Escritório de Ética e Normas Profissionais foi criado em 2014 para tratar de dificuldades éticas ou profissionais dentro                   

da Comunidade Docente. Se você tiver experimentado má conduta de um professor de Kundalini Yoga ou estiver                 

enfrentando outros desafios éticos, você pode entrar em contato com a linha de ajuda 24/7 pelo telefone                 

1-888-805-4888, ou visitar o site da EPS para conhecer seus direitos e receber assistência. 

  

Equipe de Resposta Colaborativa 

Se você quiser mais informações sobre a investigação e sobre a organização por trás do relatório, visite -                  

ssscresponseteam.org/faq 
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