
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. aprill 2020 
 
Sat Nam, meie 3HO, Sikh Dharma ja KRI kogukonna liikmed: 
 
See sõnum on osa meie püüdlusest kõiki meie kogukonna liikmeid Yogi Bhajani seksuaalse väärkäitumise väidete 
uurimisega kursis hoida. Meie eesmärk on jagada võimalikult palju teavet, kaitstes samal ajal konfidentsiaalsust 
taotlenud isikute privaatsust ja säilitades An Olive Branchi juurdluse sõltumatust. 
 
Kutsume kõiki isikuid, kes usuvad, et neil on uurimisega seotud teavet, võtma ühendust An Olive Branch’iga 
nende konfidentsiaalsel e-posti aadressil yb.investigation@an-olive-branch.org. Üksikisikud saavad vastuse 
umbes viie päeva jooksul. Uurijatele on kriitilise tähtsusega ja väärtustatud nii see info, mis väiteid toetab kui ka 
see, mis ümber lükkab, soovides pühenduda kõikehõlmava, sõltumatu ja tasakaalustatud uurimise läbiviimisele. 
 
Väidete periood ulatub 1970. aastast 2000. aastate alguseni. Uurimise seisukohast võivad olulised tõendid olla:  

• isiklikud kogemused Yogi Bhajani ja teda ümbritsevate isikutega ning tähelepanekud nende kohta,  

• isiklikult kuuldud Yogi Bhajani ja teiste poolt välja öeldud avaldused, mis on seotud uurimisaluste 
väidetega,  

• teave Yogi Bhajani ja tema lähedal seisvate isikute omavaheliste suhete kohta.   
 
Ei Siri Singh Sahib Corporation (SSSC), selle Collaborative Response Team (CRT), ega muud SSSC all olevad 
organisatsioonid mõjuta uurimist ega aruannet. An Olive Branch on esitanud CRT-le järgneva ülevaate: 

● Kokku on 3. aprilli seisuga An Olive Branchiga ühendust võtnud 118 isikut. Need, kes on võtnud An Olive 
Branchiga ühendust, on esitanud erinevat teavet, nii väiteid toetades kui ka neid ümber lükates. 

● An Olive Branch on juba lõpetanud vestlused või plaanib vestlusi kõigiga, kes on seda seni taotlenud. 

 
Uurimine on avatud uuele infole ja An Olive Branch jätkab intervjuude läbiviimist vähemalt kuni 30. aprillini.  
An Olive Branch avalikustab raporti eeldatavasti juunis. 
Oleme olemas selleks, et anda endast parim kõikide meie kogukonna liikmete toetuseks. Meie missioon on 
nendes küsimustes tõde otsida, et saaksime koos edasi liikuda mõistmise ja tervenemise poole.   
 
Sat Nam, 
Collaborative Response Team  
 
CRT-värskenduste lubamiseks otse oma e-postile saamiseks saatke päring aadressile crt@ssscorp.org. 
 


