
10 de julho de 2020 
 
Sat Nam Caros membros de nossa comunidade 3HO, Sikh Dharma e KRI, 
 
Os últimos meses têm sido um período doloroso e difícil para nossa comunidade global. Alegações de 
má conduta por Yogi Bhajan despertaram dúvidas sobre o passado e criaram questões sobre o futuro. 
Nestes tempos de desafio, a fé em Deus e na boa vontade que nossos membros da comunidade têm uns 
com os outros proporciona uma pedra de toque para enfrentar os tempos incertos que temos diante de 
nós. 
 
A fim de manter a comunidade atualizada com o desenrolar dos acontecimentos em torno das 
alegações, estamos informando que na segunda-feira, dia 29 de junho de 2020, foi instaurada uma ação 
judicial no Tribunal Superior do Condado de Los Angeles, Processo nº 20STCV24359. O processo nomeia 
Sikh Dharma International, Siri Singh Sahib do Sikh Dharma, Siri Singh Sahib Corporation, Unto Infinity 
LLC, Akal Security Inc e 3HO Foundation como réus. A ação judicial busca uma quantia indeterminada de 
danos em relação a uma suposta má conduta que ocorreu há aproximadamente trinta anos. 
 
Como a Siri Singh Sahib Corporation é nomeada como ré na ação judicial, as comunicações públicas da 
Diretoria da SSSC em torno desta ação judicial serão, por necessidade, limitadas. 
 
É possível que você ouça sobre este processo através das mídias sociais ou de outra imprensa. A 
Diretoria da Siri Singh Sahib Corp está fazendo o nosso melhor para que você tome conhecimento desta 
questão. Se alguém da imprensa entrar em contato com você solicitando comentários sobre o processo, 
pedimos humildemente que entre em contato com Satwant Singh Khalsa em: satwant@ssscorp.org 
 
2020 está se revelando um momento de profundo desafio, para o mundo em geral e para nossa 
comunidade espiritual em particular. Por favor, mantenham esta situação em suas orações, para o maior 
bem de todos e para a cura de todos os envolvidos. 
 
Bênçãos a todos, 
 
 
 
SS Gurujodha Singh Khalsa 
Presidente, Siri Singh Sahib Corporation 
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