
 

 

15 september 2020 
 
Zat Naam lieve leden van de KRI-gemeenschap, 
 
Deze brief is bedoeld om u op de hoogte te houden van hoe KRI omgaat met de recente publicatie van 
het rapport van An Olive Branch en wat onze plannen voor de toekomst zijn. Wij beseffen hoeveel 
onzekerheid het verslag heeft gecreëerd, op vele niveaus; we willen heel open met u zijn over waar we 
staan en waar we de dingen naartoe zien gaan.   
 
U kunt het rapport hier in zijn geheel in verschillende talen vinden, samen met een begeleidende brief 
van de organisatie die de opdracht voor het rapport heeft gegeven, de Siri Singh Sahib Corporation. Op 
deze pagina vindt u ook twee eerdere brieven van KRI (één voor en één na het uitbrengen van het 
rapport) in meerdere talen, verschillende bronnen om te helpen bij het verwerken van de emoties die 
het rapport kan oproepen, en een link naar een zeer uitgebreide FAQ-pagina, met antwoorden op vele 
vragen die de laatste tijd zijn gesteld.   
 
De raad van bestuur van KRI accepteert de bevindingen van het rapport, namelijk "dat het meer dan 
waarschijnlijk is dat Yogi Bhajan betrokken is bij verschillende soorten seksueel wangedrag en zijn macht 
als spiritueel leider heeft misbruikt". Een deel van KRI's reactie op deze conclusie omvat: 

• Het bereiken via het Compassionate Reconciliation-proces (zie verderop) om te proberen de 
personen te helpen die schade hebben gemeld. 

• Het blijven toewijden aan het blijven delen van de yogatechnologie die Yogi Bhajan onderwees.  
• Het ontwikkelen van een organisatie om meer inclusief, transparant en open te zijn voor 

kritische feedback. 
• Het omarmen van verandering, het naleven van onze waarden en het onderzoeken van alle 

aspecten van onze geschiedenis en cultuur die mogelijk in tegenspraak zijn met onze waarden. 
 
De raad van bestuur van KRI erkent ook de noodzaak om uit te breiden en cultureel en geografisch 
diverser te worden; vandaar dat zij op zoek is naar nieuwe leden. Het is de bedoeling om de 
vertegenwoordiging van de raad van bestuur over de hele wereld te versterken en in evenwicht te 
brengen en om stemmen te laten horen die de standpunten en perspectieven van onze gevarieerde 
gemeenschap vertegenwoordigen. Dit is vooral belangrijk om NU te doen, zodat deze toegenomen 
diversiteit KRI kan helpen bij het navigeren door het werk dat voor ons ligt. Daartoe kunt u 
gekwalificeerde kandidaten die geïnteresseerd zijn in het heruitvinden van KRI zelf benoemen en/of 
aanbevelen om te voldoen aan de behoeften, het bewustzijn en het hart van deze New Age. Als je 
geïnteresseerd bent in zelfkenmerken of als je iemand kent die graag de leer en de technologie van 
Kundalini Yoga wil dienen, stuur dan een verzoek om meer informatie en een aanvraag naar Gurusahay 
Singh Khalsa. 



 
 

 

 
Hoe zit het met de twijfels die zijn gerezen over de geldigheid van het onderzoek? 
 
KRI accepteert het rapport van An Olive Branch en vindt de zorgen over hun licenties binnen de staat 
Pennsylvania of hun kwalificaties niet van invloed op de bevindingen van het rapport.  U kunt meer 
gedetailleerde antwoorden van de groep die An Olive Branch heeft ingehuurd hier lezen. Wij zijn ook 
van mening dat het onderzoek van An Olive Branch - dat informatie ontving van meer mensen die 
spraken ter ondersteuning van Yogi Bhajan dan tegen en die actief contact zochten met de familie van 
Yogi Bhajan en zijn naaste medewerkers om relevante informatie te verstrekken - neutraal was.   
 
Zoals in het verslag heel duidelijk wordt gesteld, waren hun criteria anders dan in een strafrechtelijk 
proces, waar iets "boven alle twijfel verheven" moet worden bewezen. De standaard die An Olive 
Branch gebruikte was of het waarschijnlijker was dat het vermeende gedrag zich voordeed. Bij het 
toepassen van deze standaard vond An Olive Branch het meer waarschijnlijk dan niet dat Yogi Bhajan 
zich bezighield met verschillende vormen van seksueel en ethisch wangedrag.  
 
 
Wat wordt er gedaan om de verslaggevers van Harm te bereiken? Hoe kunnen bestaande studenten 
zich veilig voelen om Kundalini Yoga te beoefenen? 
 
KRI neemt samen met onze partnerorganisaties deel aan een proces dat we Compassionate 
Reconciliation noemen en dat gebaseerd zal zijn op de principes van herstelrecht. We zijn op dit 
moment op zoek naar een externe consultant om dit proces te structureren en te begeleiden. Bij het 
ontwerpen van het Compassionate Reconciliation programma zullen de organisaties samenwerken met 
reporters of harm om te onderzoeken hoe ze geholpen kunnen worden en hoe ze de genezing van de 
gemeenschap op alle niveaus kunnen ondersteunen. 
 
Veel van de vragen en zorgen die tijdens het onderzoek naar voren kwamen, maar die buiten het bereik 
van het AOB-rapport vielen, zullen worden aangepakt door middel van dit Compassionate 
Reconciliation-proces. In de toekomst zullen de organisaties evalueren of er aanvullende stappen 
moeten worden genomen om deze zorgen op te lossen.  
   
Onze non-profitorganisaties zijn onder andere de Office of Ethics, Professional Standards en Conscious 
Conflict Resolution (EPS). KRI werkt nauw samen met dit kantoor om meldingen van machtsmisbruik - of 
enig ander onethisch gedrag - van een KRI-gecertificeerde Kundalini Yoga Docent te behandelen. Als je 
wangedrag hebt ervaren door een leraar Kundalini Yoga of andere ethische uitdagingen hebt, kun je 
contact opnemen met de 24/7 hulplijn op 1-888-805-4888 of de EPS-website bezoeken om je rechten te 
kennen en hulp te krijgen. 
 
We hebben ook de 10 Rechten van een Kundalini Yoga Student openbaar gemaakt, die we alle leraren 
en studio's aanmoedigen om te delen met de studenten. Het maken van een publieke verklaring over 
wat onze normen zijn en waar onze leraren verantwoordelijk voor zijn, is een zeer belangrijke stap. 
 
EPS werkt samen met een externe deskundige om al hun beleid en procedures te herzien om er zeker 
van te zijn dat we ons houden aan de beste praktijken in onze inspanningen om snel, eerlijk en effectief 
om te gaan met meldingen van machtsmisbruik of andere ethische overtredingen. 
 



 
 

 

We erkennen dat de onvoorwaardelijke toewijding aan een spirituele leraar een geldig spiritueel pad is, 
en we eren iedereen met zo'n relatie tot Yogi Bhajan. Maar we ondersteunen NIET de leraren van 
Kundalini Yoga die zo'n relatie met hun studenten cultiveren. De rol van een spirituele leraar is een 
krachtige rol, en er moet bijzondere zorg worden besteed aan het voorkomen van misbruik van die 
kracht. In het bijzonder moeten studenten zich altijd gesterkt voelen (omdat zelfontplooiing het 
uiteindelijke doel van yoga is) om nee te zeggen, om grenzen te trekken en om uiteindelijk hun eigen 
beslissingen over hun leven te nemen. We ondersteunen geen relaties waarbij studenten wordt verteld 
dat ze de lessen of de leraar niet in twijfel moeten trekken. KRI zal blijven nadenken, discussiëren en 
leren van ons verleden om onze trainingen te verbeteren en onze gemeenschap te versterken door onze 
acties steeds steviger te verankeren in onze gedeelde waarden.  
 
 
Wat gebeurt er met de praktijk van Kundalini Yoga? 
 
KRI blijft zich inzetten voor het delen en onderwijzen van de praktijken die Yogi Bhajan naar het Westen 
heeft gebracht. Ze zijn effectieve hulpmiddelen geweest voor genezing, emotionele rijping en spirituele 
verbinding, en we willen zoveel mogelijk mensen hiermee blijven helpen. De wereld heeft ze nu zeker 
meer dan ooit nodig! Dit betekent niet dat we potentieel moeilijke vragen zullen omzeilen of 
veranderingen in onze aanpak zullen vermijden.  
 
KRI staat achter onze vorige en huidige trainingsprogramma's en publicaties, en we blijven trots op de 
tienduizenden Kundalini Yoga leraren die zijn opgeleid in een KRI-gecertificeerd programma.   
 
We zullen nog steeds lesgeven door in te stemmen met Ong Namo, Guru Dev Namo, de les af te sluiten 
met het Long Time Sunshine lied, en de kriya's en meditaties te onderwijzen zoals ze zijn onderwezen. 
Het is begrijpelijk dat het verlies van vertrouwen in Yogi Bhajan twijfels oproept over de geldigheid van 
zijn yogalessen. Ongeacht de oorsprong van onze praktijken, toont de erfenis van onze collectieve 
ervaringen met hen hun effectiviteit. We weten dat Yogi Bhajan van veel leraren heeft geleerd, en we 
voelen ons nog steeds op ons gemak bij het lesgeven en het delen van elementen van zijn leer die zijn 
unieke combinaties of samensmeltingen kunnen zijn, omdat ze effectief zijn geweest in onze ervaring.  
 
We brengen een nieuwe versie van "The Aquarian Teacher" uit, het leerboek voor onze Level One 
lerarenopleidingen. Deze nieuwe versie zal het rapport en zijn conclusies erkennen, en het zal zich veel 
meer richten op de lessen dan op de persoon van Yogi Bhajan. We zullen dit handboek in twee versies 
aanbieden - één met de naam en de foto van Yogi Bhajan op de omslag en één zonder. We zullen ook 
onze lerarenopleidingen aanbieden in versies met en zonder Yogi Bhajan's naam. Dit is niet om de 
realiteit te ontkennen dat hij degene is die deze specifieke set van lessen heeft gedeeld, maar om te 
erkennen hoe inspirerend zijn naam en imago zijn voor sommige mensen op dit moment zijn. De 
voordelen van het beoefenen van Kundalini Yoga zijn onze focus, meer dan waar ze vandaan komen.   
 
 
Hoe anders verandert KRI? 
 
De missie van KRI is geweest om de zuiverheid en nauwkeurigheid van Yogi Bhajan's leer te behouden. 
We erkennen nog steeds het belang daarvan - niet vanuit het perspectief dat alles wat Yogi Bhajan zei 
"gospel waarheid" was, maar vanuit de enorme voordelen die we hebben ervaren en gezien wanneer 
anderen het beoefenen. We zullen onze focus op onderzoek vergroten en meer dan in het verleden 



 
 

 

open blijven staan voor het onderhouden van een relatie met de bredere yogagemeenschap en de 
maatschappij in het algemeen. 
 
We zien de beoefening van Kundalini Yoga ook als een middel, niet als een doel op zich. We beoefenen 
deze lessen om gezonder, gelukkiger en heiliger (meer spiritueel verbonden) te worden. Al deze 
voordelen geven ons de middelen om te gedijen in de wereld van vandaag, wat ook een persoonlijke 
verbintenis moet inhouden om het leven van anderen te verbeteren. Seva, of onbaatzuchtige 
dienstbaarheid, is altijd al een belangrijke yogapraktijk geweest, en we willen alle beoefenaars 
aanmoedigen en ondersteunen om hun praktijk van hun matje te halen en de wereld in te gaan, om te 
werken aan sociale en planetaire rechtvaardigheid op hun eigen unieke manieren. 
 
 
In conclusie - Een persoonlijke noot van Amrit Singh 
 
Ik wil graag afsluiten door heel openhartig en direct vanuit mijn hart te delen - zoals zovelen van u ook 
hebben gedaan. Als iemand die is toevertrouwd om de leer van Yogi Bhajan accuraat en beschikbaar te 
houden voor toekomstige generaties, is het belangrijk dat jullie mijn persoonlijke verhaal en houding 
kennen.  
 
Ik heb de afgelopen maanden veel emotionele pijn en verwerking meegemaakt. Ik begon mijn Kundalini 
Yoga praktijk in 1989 en ontmoette Yogi Bhajan voor het eerst in 1995. Ik heb nauw met hem 
samengewerkt van 1999 tot zijn overlijden in 2004. Ik werkte ook elke dag met mensen die nu naar 
voren komen als reporters of harm.   
 
Het accepteren van de conclusies van het rapport is voor mij hartverscheurend. Ik ben zo, zo verdrietig 
voor de personen die schade hebben opgelopen. Waar ik nu ben, en ik weet zeker dat dit zich zal blijven 
ontwikkelen, is dat ik Yogi Bhajan nog steeds zeer, zeer dankbaar ben voor alles wat hij mij heeft 
gegeven - zowel persoonlijk in mijn interacties met hem als onpersoonlijk door alle yogalessen die mijn 
leven zo diep hebben verrijkt. En ik ben woedend op Yogi Bhajan.   
 
Deze persoonlijke ervaringen van mij dragen bij aan mijn sterke betrokkenheid bij KRI: 

• via het Compassionate Reconciliation proces te bereiken om te proberen de individuen te 
helpen die schade hebben opgelopen. 

• Ervoor te zorgen dat we onze cultuur bewegen zodat alle mensen - mensen van elk ras, religie, 
geslacht of seksuele identiteit - zich welkom en veilig voelen. 

• Ga door met het delen van de opbeurende en transformerende praktijken die Yogi Bhajan heeft 
geleerd. 

 
Ik weet dat dit een lange e-mail is geweest! Maar er is veel te delen deze dagen. We staan nog maar aan 
het begin van nieuwe feiten over ons verleden, en het zal nog vele maanden duren voordat onze 
gemeenschap door de verschillende stadia van de reactie heen komt, voordat er een aantal nieuwe 
gedeelde manieren om met Yogi Bhajan en onze geschiedenis om te gaan naar voren komen. We 
houden iedereen in ons gebed en verwelkomen de diversiteit aan reacties. Dit is een normaal en gezond 
stadium, en hoe ongemakkelijk het ook is, KRI wil zich niet te snel in een nieuw verhaal haasten. We 
verwerken, veranderen, leren en passen ons aan, net als velen van jullie.   
 



 
 

 

We blijven een gemeenschap van toegewijde beoefenaars, leraren en trainers die geloven in de kracht 
van onze praktijken om te verheffen en te genezen. KRI is er om zoveel mogelijk mensen te helpen 
profiteren van deze praktijken. We blijven gegrond in deze visie om de komende maanden te helpen 
navigeren, terwijl we onderzoeken wat we uit het verleden moeten behouden en wat we moeten 
veranderen. We geloven sterk in de kracht en de kracht van onze gemeenschap. 
 
Als u aanvullende vragen heeft, bekijk dan hier een gedetailleerde set van veelgestelde vragen (FAQ's). 
Als uw specifieke probleem niet wordt behandeld, kunt u ons een e-mail sturen. 
 
Zoals alle uitdagingen in het leven zijn ook deze moeilijke tijden een kans om onze waarden waar te 
maken. KRI streeft ernaar om diep in het hart te blijven en met liefde en medeleven voor iedereen 
verder te gaan, zelfs als we de schaduwen van onze stichter en ons verleden erkennen en er mee 
omgaan. We willen ons blijven inzetten door deze krachtige leerstellingen te delen en dit te doen met 
integriteit, openheid en transparantie. 
 
 
Met vele zegeningen 
 
 

 
 
Amrit Singh Khalsa, CEO 


