
 

2 de junho de 2020 

Sat Nam Caros Membros da nossa Comunidade 3HO, Sikh Dharma, e KRI, 

 

A An Olive Branch está trabalhando arduamente para concluir a investigação de suposta má conduta de 
Yogi Bhajan e apresentar um relatório à Siri Singh Sahib Corporation (SSSC) até o final de junho ou, mais 
provavelmente, em julho. A instituição foi contatada por cerca de 300 pessoas que compartilharam 
informações sobre as alegações, realizou quase 100 entrevistas com pessoas que apoiaram e refutaram 
as alegações, e avaliou os fatos e os pontos de vista disponíveis sobre o motivo e a consistência das 
declarações feitas. Neste momento difícil para a nossa comunidade, continuaremos a fornecer-lhe 
informações claras e precisas sobre a investigação e abordar as preocupações que foram levantadas sobre 
o processo. 

Gostaríamos de compartilhar com você algumas informações importantes para o diálogo atual que está 
ocorrendo dentro de nossa comunidade: 

É de vital importância abordar as alegações de má conduta de Yogi Bhajan de forma aberta e honesta. 
Como uma comunidade espiritual que ensina e se conecta com milhares de pessoas em todo o mundo, 
estamos comprometidos com a verdade e a ação justa, e não está em alinhamento com nossos princípios 
o sigilo e o encobrimento de questões sérias levantadas sobre a história de nossa liderança. É nosso dever 
preservar a confiança que as pessoas têm em nossas organizações e nos ensinamentos, confiança esta 
que têm sido construída ao longo de décadas. Portanto, estamos lidando com essas alegações, fazendo 
com que sejam investigadas de forma independente. Ao adotar essa abordagem, sem preconceitos ou 
limitações, e ao divulgar um relatório completo das investigações, possibilita que todos aqueles cujas 
vidas foram enriquecidas pelos ensinamentos possam aprender sobre todas as informações em torno das 
alegações, e possam também avaliar por si mesmos as conclusões alcançadas por um pesquisador neutro.   

Todos os esforços estão sendo feitos para garantir que Yogi Bhajan seja defendido na investigação 
diretamente por seus alunos que o conheciam bem. Tem chegado a nós a preocupação de que Yogi 
Bhajan não tenha sido adequadamente representado, pois ele está falecido e, portanto, não pode se 
defender. Todos os esforços têm sido feitos através do processo de investigação para garantir que sua voz 
seja ouvida através de seus alunos e de sua família. Pelo menos 120 pessoas se comunicaram com a An 
Olive Branch em nome do Yogi Bhajan. Até o momento, An Olive Branch já realizou mais de 50 entrevistas 
especificamente para explorar sua defesa. Além disso, An Olive Branch recebeu e revisou inúmeras 
declarações escritas em apoio ao Yogi Bhajan, e essas declarações foram estudadas e fizeram parte do 
registro. Informações sobre as motivações e a consistência factual das alegações foram fornecidas e 
avaliadas pelos investigadores através de questionamentos, averiguações e análises.   
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A Equipe de Resposta Colaborativa (CRT) forneceu a An Olive Branch nomes de mais de 100 pessoas a 
serem entrevistadas ao longo da investigação. São pessoas que passaram muito tempo em estreita 
proximidade com Yogi Bhajan e, portanto, teriam informações sobre as circunstâncias em torno das 
alegações. Esta lista inclui qualquer pessoa citada em qualquer alegação, assim como aqueles de sua 
família, funcionários e pessoas envolvidas em seu ambiente pessoal e doméstico. É do nosso 
conhecimento que todas as pessoas dessa lista que concordaram em participar foram questionadas sobre 
a veracidade das alegações e das circunstâncias descritas. Os investigadores querem chegar à verdade 
sobre o que aconteceu e estão fazendo todo o possível para atingir esse objetivo.   

Todos aqueles que relataram danos foram obrigados a se identificar à An Olive Branch, e suas 
identidades foram confirmadas através de vários métodos. Alegações anônimas não estão sendo aceitas 
nesta investigação. No entanto, para que as pessoas se sintam seguras em se apresentar e a fim de 
proteger de ataques públicos diretos aqueles que estão fazendo denúncias, a identidade dessas pessoas, 
apesar de ser de conhecimento da An Olive Branch, não será divulgada ao público. Se uma dessas pessoas, 
que relataram danos, optar por revelar publicamente sua identidade, agora ou no futuro, essa é uma 
escolha que cabe tão somente a ela.  

Como foi dito em uma carta anterior e em nosso FAQ, aqueles que relataram supostos danos por Yogi 
Bhajan são “membros de sua equipe, secretárias e outras mulheres que estiveram perto dele” em algum 
momento, durante um período de mais de 30 anos. Várias pessoas fizeram suas declarações 
publicamente, e seus relatos estão disponíveis para análise. Nos últimos 60 dias, qualquer pessoa que 
tivesse informações em torno dos motivos ou da credibilidade do grupo de denunciantes foi encorajada 
a fornecerem estas informações para a avaliação da An Olive Branch. E muitas delas o fizeram.  

Como dito anteriormente, o caminho tomado pela CRT é: reconhecer as alegações, investigar, agir 
prontamente, comunicar com frequência e garantir a segurança de todas as partes. Hoje em dia, 
responder a denúncias e relatos de danos é algo frequente em todos os tipos de instituições. Seguir esta 
abordagem permite a uma organização construir confiança e descobrir fatos que possam ser 
compartilhados e avaliados por seus constituintes. Para mais detalhes sobre a escolha deste caminho, por 
favor, visite nosso site. 

Deve-se entender que as práticas para uma investigação criminal não são aplicáveis às nossas 
circunstâncias, pois não se trata de uma investigação criminal ou uma investigação jurídica civil. O 
depoimento não pode ser obrigado ou recebido sob juramento e os documentos não podem ser exigidos 
sob intimação. O objetivo deste inquérito é obter o máximo de informação relevante possível e comunicar 
essa informação a todos os constituintes para que possam tomar conhecimento de o que está sendo 
relatado sobre nossa história e permitir, assim, que isso oriente ações futuras. 

A CRT tem tido muito pouco contato direto com An Olive Branch, garantindo que os investigadores 
operem de forma independente. Após a comunicação inicial para estabelecer a investigação, a CRT tem 
tido pouca comunicação com An Olive Branch. As interações têm se limitado ao recebimento de 
informações estatísticas sobre o número de contatos recebidos e ao fornecimento de nomes e 
informações de contato de potenciais testemunhas.  

A An Olive Branch tem tido amplo acesso às postagens de mídia social sobre as alegações. Desde o início 
das investigações, a CRT tem revisado diariamente uma série de postagens em mídias sociais públicas, 
relevantes para os assuntos sob investigação. A An Olive Branch também tem tido acesso a postagens em 
mídias sociais que são relevantes para as alegações ou para as refutações. Eles leram e avaliaram todas 
essas postagens. Contudo, An Olive Branch não tem rrestrições em sua abordagem ao inquérito e está 
livre para seguir qualquer rastro de informação que julgar necessário. Não foi feito qualquer esforço em 
usar táticas enganosas a fim de obter postagens privadas em mídias sociais, o que seria considerado 
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antiético. 

Com base nos relatórios recebidos e em tudo o que aprendemos, a CRT tem plena confiança na 
qualificação da An Olive Branch e na qualidade de seu trabalho. Os investigadores não são leitores de 
mentes e, portanto, devem trabalhar duro para ouvir e chegar a testemunhas de todos os lados das 
alegações. Esse trabalho é necessário a fim de encontrar o maior número possível de fatos relevantes e 
avaliar esses fatos de forma crítica e analítica. A An Olive Branch está fazendo exatamente isso nesta 
grande investigação que abrange cerca de 300 relatos e 100 entrevistas, muitas delas, longas e extensas.   

Devido à sua experiência lidando com comunidades espirituais que enfrentam situações como a nossa, a 
An Olive Branch é bem qualificada para atender às necessidades desta investigação. Os três investigadores 
que estão trabalhando neste projeto são todos membros fundadores, co-diretores e mediadores 
certificados. Juntos, eles já assessoraram e aconselharam 25 organizações que sofreram denúncias de má 
conduta ética por parte de um líder espiritual. An Olive Branch realizou cinco projetos para organizações 
budistas (isso é relevante porque essas organizações têm muitas semelhanças com as nossas). Desses 
cinco projetos, dois foram investigações independentes (semelhantes a este), que incluíram entrevistas 
com alunos que relataram danos e receberam depoimentos de apoiadores de seu professor e 
testemunhas de refutação. An Olive Branch está seguindo um processo semelhante em nossa 
investigação. Seu trabalho anterior dá a instituição uma experiência valiosa na investigação das difíceis 
questões associadas à má conduta sexual em uma comunidade espiritual, que tem aspectos únicos que o 
mundo corporativo não tem. An Olive Branch é hábil em táticas de escuta crítica e sondagem, sendo 
sensível tanto para aqueles que estão relatando danos quanto para aqueles que defendem o acusado.  

A todas as pessoas de nossas comunidades, afirmamos nosso forte vínculo de valores compartilhados e 
de cuidado uns com os outros. Entendemos como este processo é difícil para todos e consideramos 
respeitosamente todos os pontos de vista e críticas que são expressos. Acima de tudo, mantemos 
confiança na nossa capacidade coletiva de enfrentar este desafio. Por favor, visite o site da CRT 
frequentemente para obter informações precisas e oportunas enquanto buscamos a verdade e 
caminhamos juntos em direção à compreensão e à unidade. 

 

Sat Nam 

 

Equipe de Resposta Colaborativa 

ssscresponseteam.org 

 

Para receber as atualizações da CRT por e-mail, envie sua solicitação para crt@ssscorp.org. 

 

                                           


