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An Olive Branch teeb kõvasti tööd, et viia lõpule Yogi Bhajani väidetava üleastumise uurimine ja esitada 
juuni lõpuks või juuli alguses aruanne Siri Singh Sahib Corporationile (SSSC). Nendega on ühendust võtnud 
ligi 300 inimest, kes on jaganud esitatud väidete kohta teavet, läbi on viidud ligi 100 intervjuud nii 
inimestega, kes väiteid toetavad kui ka neid ümber lükkavad, ning hinnatud on saadud fakte ja seisukohti, 
pidades silmas esitatu motiivi ja järjepidevust. Meie kogukonnale keerulisel ajal pakume teile jätkuvalt 
selget ja täpset teavet uurimise kohta ning käsitleme selle protsessiga seoses tõstatatud probleeme. 

Soovime teiega jagada meie kogukonnas toimuva dialoogi jaoks olulist teavet: 

Yogi Bhajani väärkäitumissüüdistuste käsitlemine avalikult ja ausalt on kriitilise tähtsusega. Vaimse 
kogukonnana, mis õpetab ja ühendab tuhandeid inimesi kogu maailmas, oleme pühendunud tõele ja 
õiglasele tegutsemisele ning meie juhtimise ajaloo kohta tõstatatud saladuste hoidmine ja tõsiste 
probleemide kinnikatmine ei vasta meie põhimõtetele. Meie kohus on säilitada inimeste usaldus meie 
organisatsioonide ja aastakümnete jooksul üles ehitatud õpetuste vastu. Seetõttu tegeleme nende 
väidetega, lastes neid välisel osapoolel  uurida. Rakendades sellist lähenemisviisi ilma eelarvamusteta ja 
piiranguteta ning avaldades tulemuste kohta täieliku aruande, võivad kõik need, kelle elu õpetused on 
rikastanud, saada teadlikuks kogu teadaolevast informatsioonist, mis neid probleeme ümbritseb ja saavad 
ise teha järeldusi, mis põhinevad neutraalsetel faktidel. 

Tehakse kõik jõupingutused selleks, et Yogi Bhajanit kaitseksid uurimisel tema õpilased, kes teda hästi 
tundsid. On väljendatud muret selle pärast, et Yogi Bhajani huvid pole piisavalt esindatud, kuna ta on 
surnud ega saa seetõttu end kaitsta. Uurimisprotsessi kaudu on tehtud kõik jõupingutused, et tagada tema 
hääle ära kuulamine õpilaste ja perekonna kaudu. Yogi Bhajani nimel on An Olive Branchile endast teatanud 
vähemalt 120 inimest. Praeguseks on An Olive Branch teinud rohkem kui 50 intervjuud, et spetsiaalselt 
tema positsiooni uurida. Lisaks on An Olive Branch saanud ja vaadanud läbi arvukalt Yogi Bhajani toetuseks 
esitatud kirjalikke avaldusi, neid avaldusi on uuritud ja arvestatud need osaks uurimismaterjalist. Teavet 
väidete motiivide ja faktilise järjepidevuse kohta on uurijatele edastatud ja neid on hinnatud küsitlemise, 
faktide tuvastamise ja analüüsi kaudu. 

Ühine reageerimisrühm (CRT) edastas An Olive Branch’ile uurimise käigus üle 100 inimese nime, keda 
küsitleda. Need olid inimesed, kes veetsid palju aega Yogi Bhajani läheduses ja kellel oli seetõttu 
tõenäoliselt teavet süüdistustega seotud asjaolude kohta. Sellesse loetellu kuuluvad kõik väites nimetatud 
isikud, aga ka tema perekond, leibkond, töötajad ja isiklik lähikond. Meile teadaolevalt on kõiki selle 
nimekirja liikmeid, kes nõustusid osalema, küsitletud esitatud väidete õigsuse ja kirjeldatud asjaolude 
teemal. Uurijad tahavad toimunu kohta tõtt teada saada ja teevad selle eesmärgi saavutamiseks kõik 
võimaliku. 

Kõik väidete esitajad peavad end identifitseerima An Olive Branch’I ees ja nende isikud on mitmesuguste 
meetoditega tuvastatud. Anonüümseid väiteid selle uurimise käigus ei aktsepteerita. Ent selleks, et 

 



inimesed tunneksid end esile astumisel turvaliselt ja selleks, et kaitsta kahjust teatavaid inimesi otsese 
avaliku rünnaku eest, ei avaldata teavitajate isikut avalikkusele, ehkki see on An Olive Branchile teada. Kui 
teavitaja peaks oma identiteedi avalikustama nüüd või tulevikus, on see ainuüksi tema enda valik. 

Nagu eelmises kirjas ja meie KKK-s öeldud, on Yogi Bhajani poolt tekitatud väidetavast kahjust teavitajateks 
rohkem kui 30 aastat kestnud ajaperioodil  „tema töötajad, sekretärid ja muud tema lähedal olnud naised“. 
Mitmed teavitajad on avaldused avalikult avaldanud ja need on kõigile kättesaadavad. Kõiki, kellel oli 
kommentaare selle teavitajategrupi motiivide või usaldusväärsuse kohta, on julgustatud viimase 60 päeva 
jooksul edastama seda teavet An Olive Branchile arutamiseks ja paljud on seda ka teinud. 

CRT valitud tee on toetunud parimatele tavadele, mis on loodud sellise organisatsiooni jaoks, mis tegeleb 
seksuaalse väärkäitumise väidetega. Lihtsamalt öeldes on need parimad tavad järgmised: väidete 
tunnistamine, uurimine, viivitamatu tegutsemine, tihe suhtlemine ja kõigi osapoolte turvalisuse tagamine. 
Teabe esitajate aruannetele ja kahjuteadetele reageerimine toimub tänapäeval paljudes erinevat tüüpi 
institutsioonides. Väljakujunenud parimate tavade järgimine võimaldab organisatsioonil luua usaldust ja 
avastada fakte, mida nende liikmed saavad jagada ja hinnata. 

Tuleb mõista, et kriminaaluurimise parimad tavad ei ole meie olukorras kohaldatavad, kuna see ei ole 
kriminaaluurimine ega tsiviilõiguslik uurimine. Tunnistama ei saa sundida ega tunnistusi vande all vastu 
võtta ning dokumente ei saa nõuda kohtukutse alusel. Selle uurimise eesmärk on saada võimalikult palju 
asjakohast teavet ja edastada see teave kõigile liikmetele, et nad saaksid teada, mida meie ajaloo kohta 
räägitakse, ja võimaldaksid sellel suunata edasisi toiminguid. 

CRT-l on olnud väga vähe otsest kontakti An Olive Branchiga, tagades uurijate sõltumatu töö. Pärast 
uurimise algatamiseks loodud suhtlust on CRT An Olive Branchiga vähe suhelnud. Koostöö on piirdunud 
statistilise teabe saamisega An Olive Branchile saabunud kontaktide arvu kohta ja An Olive Branch'ile 
võimalike tunnistajate nimede ja kontaktteabe edastamisega. 

An Olive Branchil on olnud täielik juurdepääs väidetavate süüdistustega seotud sotsiaalmeedia 
postitustele. Alates uurimiste algusest on CRT vaadanud läbi igapäevaseid avalike sotsiaalmeedia postituste 
kogumikke, mis on seotud uuritavate teemadega. An Olive Branch’ile on edastatud ka sotsiaalmeedia 
postitusi, mis on seotud neile esitatud väidete või vastuväidetega. Nad on neid kõiki lugenud ja hinnanud. 
An Olive Branch on aga uurimisele lähenemisel vaba ja võib piiranguteta jälgida mis tahes teavet, mida nad 
vajalikuks peavad. Sotsiaalmeedia privaatsete postituste saamiseks ei ole püütud kasutada petlikku taktikat, 
mida peetakse ebaeetiliseks. 

Saadud teadete ja kõige selle põhjal, mida oleme õppinud, usub CRT täielikult An Olive Branch'i 
kvalifikatsiooni ja nende töö kvaliteeti. Uurijad ei ole mõtete lugejad ja peavad kõvasti tööd tegema, et 
kuulata ära süüdistuste kõik küljed ja jõuda tunnistajateni. See töö on vajalik võimalikult paljude 
asjakohaste faktide leidmiseks ja nende kriitiliseks ja analüütiliseks hindamiseks. An Olive Branch teeb just 
seda suurt uurimist, mis hõlmab ligi 300 aruannet ja 100 intervjuud, paljud neist on pikad ja ulatuslikud. 
Oma kogemuste tõttu selliste vaimsete kogukondadega tegelemisel, mis seisavad silmitsi sarnaste 
olukordadega nagu meie, on An Olive Branch’il hea kvalifikatsioon selle uurimise vajaduste rahuldamiseks. 
Kolm An Olive Branch'i uurijat, kes selle projekti kallal töötavad, on kõik asutajaliikmed, kaasdirektorid ja 
atesteeritud vahendajad. Koos on nad nõustanud ja nõu andnud 25 organisatsioonile, kellel on vaimse juhi 
väidetavaid eetilisi väärkäitumisi. An Olive Branch on viis projekti läbi viinud budistlikele organisatsioonidele 
(see on asjakohane, kuna neil organisatsioonidel on palju sarnasusi meie omadega). Neist viiest projektist 
kaks olid sõltumatud uurimised (sarnased sellele siin), mille käigus küsitleti õpilasi, kes teatasid kahjust, ning 
said tunnistusi oma õpetaja toetajatelt ja ümberlükkavatelt tunnistajatelt. An Olive Branch järgib meie 
uurimisel sarnast protsessi. See eelnev töö annab An Olive Branch’ile väärtusliku kogemuse seksuaalse 
väärkäitumisega seotud raskete probleemide uurimisel vaimses kogukonnas, millel on ainulaadsed 
aspektid, mida korporatiivne maailm ei oma. An Olive Branch on osav kriitilise kuulamise ja intervjuu võtete 
kasutamises, olles samas tundlik nii nende suhtes, kes teatavad kahju tekitamisest, kui ka nende suhtes, kes 
kaitsevad süüdistatavaid. 



Me kinnitame oma kogukondade kõigile liikmetele oma tugevat sidet ühiste väärtuste ja üksteisest 
hoolimise osas. Mõistame, kui keeruline see protsess kõigile on ja arvestame lugupidavalt kõigi väljendatud 
seisukohtade ja kriitikaga. Eelkõige säilitame usalduse oma kollektiivse võimekuse vastu sellele väljakutsele 
vastu astuda. Täpse ja asjakohase teabe saamiseks külastage CRT veebisaiti, kuni otsime tõde ja liigume 
koos mõistmise ja ühtsuse poole. 
  
Collaborative Response Team  
ssscresponseteam.org 
  
Selleks, et saada CRT kirju jooksvalt oma e-postile, saada kiri crt@ssscorp.org. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


