
 
9 de março de 2020 
 
Sat Nam prezados membros da nossa comunidade 3HO, Sikh Dharma e KRI, 
 
O email criado para comunicações diretas com a empresa An Olive Branch já está ativo. Será um método 
confidencial de comunicação. Você pode contatá-los através do endereço yb.investigation@an-olive-
branch.org até o dia 30 de abril de 2020. 
 
Nós levamos muito a sério as alegações que foram apresentadas sobre Yogi Bhajan e incentivamos qualquer 
pessoa com experiências ou informações relevantes a falar com An Olive Branch. As entrevistas são privadas e 
confidenciais entre o indivíduo e o investigador. 
 
An Olive Branch está conduzindo uma investigação independente. O único objetivo dessa investigação é 
buscar a verdade, e a investigação não será influenciada de forma alguma pelo CRT ou pelo SSSC. 
 
Devido à natureza delicada do seu trabalho, An Olive Branch não pode compartilhar publicamente detalhes de 
suas experiências específicas. Percebemos que esse nível de confidencialidade suscitou perguntas dentro da 
comunidade a respeito da capacidade da organização em conduzir uma investigação completa. No decorrer de 
nossa diligência, descobrimos que An Olive Branch cumpriu plenamente com os requisitos críticos para a 
realização desta importante tarefa, inclusive: 
 

• Ampla experiência na investigação de alegações de má conduta sexual com meticulosidade e compaixão. 
• Experiência significativa na condução de investigações e compreensão das questões exclusivas de 

organizações de base espiritual ou religiosa.  
• Capacidade demonstrada de se relacionar bem com aqueles que relatam danos, assim como com outros 

que fornecem informações. 
• Capacidade de incutir confiança de que todos as pessoas envolvidas no assunto serão tratadas com 

sensibilidade e cuidado. 
 

Como membros de uma comunidade espiritual, valorizamos muito a ação justa e a vida verdadeira. Estamos 
empenhados em defender estes princípios, na prática e nas políticas, em todos os níveis das nossas 
organizações, e em fortalecer a nossa organização para cumprir estes compromissos. Nosso objetivo é buscar a 
verdade e a caminhar em direção à cura. Abrimos nossos corações e orações pela justiça e pela cura de todas 
as pessoas. 
 
Sat Nam, 
 
Equipe de Resposta Colaborativa 
ssscresponseteam.org 
 


