
 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 de abril de 2020 
 
Sat Nam Caros membros da nossa Comunidade 3HO, Sikh Dharma e KRI: 
 
Esta mensagem é parte do nosso esforço em manter todos os membros da nossa comunidade informados 
sobre a investigação em torno das alegações de má conduta sexual de Yogi Bhajan. A nossa intenção é 
compartilhar o máximo de informações importantes possível, protegendo a privacidade daqueles que 
solicitaram confidencialidade e mantendo a independência da investigação realizada pela An Olive Branch.  
 
Insistimos para que todos os indivíduos que acreditam ter informações relevantes para a investigação a 
entrarem em contato com a An Olive Branch no seu endereço de e-mail confidencial, yb.investigation@an-
olive-branch.org. Aqueles que entrarem em contato receberão uma resposta no prazo de cerca de cinco dias. 
Informações que apoiam e refutam as alegações são extremamente importantes e valorizadas pelos 
investigadores, que estão empenhados em conduzir uma investigação completa, independente e equilibrada.   
 
As alegações se referem a um período que se vai de 1970 até ao início dos anos 2000. Evidências relevantes 
para o inquérito incluem:  

• Experiências e observações em primeira mão relacionadas ao Yogi Bhajan e às pessoas que o 
rodeavam,  

• Declarações feitas por Yogi Bhajan e outras pessoas, relacionadas à alegada má conduta,  
• Informação sobre as relações entre Yogi Bhajan e aqueles que lhe eram próximos.   

 
A Siri Singh Sahib Corporation (SSSC) e sua Equipe de Resposta Colaborativa (CRT), não têm qualquer influência 
sobre a investigação ou o relatório. Tampouco exercem influência quaisquer outras organizações no âmbito da 
SSSC. A An Oliver Branch forneceu à CRT a seguinte atualização: 

• No total, 118 pessoas contataram a An Oliver Branch até o dia 3 de abril. As pessoas que contataram a 
empresa forneceram informações variadas, tanto apoiando como refutando as alegações. 

• Até o presente momento, a An Oliver Branch concluiu ou está agendando entrevistas com todos 
aqueles que as solicitaram 

 
A investigação permanecerá aberta a novas informações e a An Oliver Branch continuará realizando 
entrevistas até pelo menos o dia 30 de abril. Um relatório público da An Oliver Branch deverá ser divulgado em 
junho.  Estamos aqui para fazer o nosso melhor em apoiar todos os membros da nossa comunidade. A nossa 
missão é procurar a verdade sobre estas questões para podermos avançar juntos em direção à compreensão e 
à cura.   
 
Sat Nam, 
Equipa de Resposta Colaborativa  
 
Para receber as atualizações da CRT diretamente por e-mail, envie o seu pedido para crt@ssscorp.org. 


