
 

 

4 de março de 2020 
 
Sat Nam prezados membros da nossa comunidade 3HO, Sikh Dharma e KRI, 
 
Após cuidadosa diligência, selecionamos a organização An Olive Branch (https://www.an-olive- 
branch.org/), para conduzir a investigação independente das alegações em torno do Yogi Bhajan. Essa 
organização An Olive Branch foi escolhida por causa de sua vasta experiência na realização de investigações 
completas e compassivas de alegações dessa natureza em comunidades espirituais em todo o mundo. Eles 
estão coletando informações básicas e esperam começar a entrevistas pessoas na quarta-feira, 11 de março. 
 
Para buscar a verdade e avançar em direção à cura, os investigadores buscarão falar com quaisquer indivíduos 
que denunciem danos, bem como testemunhas em potencial, com informações que apoiam ou contradizem as 
alegações de má conduta sexual. Encorajamos as pessoas a falarem com a An Olive Branch confidencialmente 
sobre suas experiências – nós não temos a intenção de silenciar ninguém. Eles estão estabelecendo um 
endereço de e-mail dedicado para esse fim, que permanecerá ativo até quinta-feira, 30 de abril. 
Compartilharemos esse endereço com você na quarta-feira, 11 de março, quando estiver ativo. 
 
Depois que a investigação estiver concluída, a An Olive Branch preparará um relatório de suas descobertas, 
tendo o cuidado de manter a confidencialidade de informações pessoais ou delicadas por respeito à 
privacidade dos participantes. Espera-se que o relatório seja divulgado em junho deste ano. 
 
A Equipe de Resposta Colaborativa (Collaborative Response Team) é o único órgão de resposta oficial que 
representa a SSSC, o KRI, a 3HO, o SDI e nossos outras organizações sem fins lucrativos. Nós nos esforçamos 
para sermos transparentes ao responder a essas alegações e continuaremos a manter a comunidade 
informada durante o processo, por meio de atualizações publicadas no site ssscresponseteam.org. Todos nós 
estamos unidos contra abuso de poder, abuso sexual, qualquer forma de exploração e qualquer uso da 
sexualidade como veículo para causar danos. Se alguém tiver preocupações ou reclamações não relacionadas a 
esta investigação, recomendamos que entre em contato com o Escritório de Ética e Padrões Profissionais em 
eps@epsweb.org. Responderemos ao assunto com bondade e respeito. 
 
Sat Nam, 
 
Equipe de Resposta Colaborativa 
[Collaborative Response Team] 
ssscresponseteam.org 

 


