
 

 

15 de setembro de 2020 
 
Sat Naam queridos membros da comunidade KRI, 
 
Esta carta é para mantê-los informados sobre como o KRI está lidando com o lançamento recente do 
relatório de Um Ramo de Oliva e quais são os nossos planos para o futuro. Reconhecemos quanta 
incerteza em muitos níveis o relatório criou; queremos ser muito abertos com você sobre onde estamos 
e para onde vemos as coisas indo.   
 
Você pode encontrar o relatório publicado na íntegra em vários idiomas aqui, juntamente com uma 
carta de apresentação da organização que encomendou o relatório, a Siri Singh Sahib Corporation. 
Nesta página, você também pode encontrar duas cartas anteriores do KRI (uma antes e uma depois de o 
relatório ser lançado) em vários idiomas, vários recursos para ajudar no processamento das emoções 
que o relatório pode trazer à tona, e um link para uma página muito extensa de perguntas frequentes, 
com respostas a muitas perguntas que surgiram recentemente.   
 
A diretoria do KRI aceita as conclusões do relatório, de que "é mais provável que Yogi Bhajan tenha se 
envolvido em vários tipos de má conduta sexual e abusado de seu poder como líder espiritual". Parte da 
resposta do KRI a esta conclusão inclui: 

• Alcançar através do processo de Reconciliação Compassiva (explicado mais abaixo) para tentar 
ajudar os indivíduos que relataram danos. 

• Permanecer empenhado em continuar a compartilhar a tecnologia ióguica que Yogi Bhajan 
ensinou.  

• Evoluir como uma organização para ser mais inclusiva, transparente e aberta ao feedback 
crítico. 

• Abraçar a mudança, viver nossos valores e explorar todos os aspectos de nossa história e cultura 
que possam ter contrariado nossos valores. 

 
A diretoria do KRI também reconhece a necessidade de expandir e se tornar mais diversificada cultural e 
geograficamente; e por isso, está procurando novos membros. A intenção é fortalecer e equilibrar a 
representação da diretoria em todo o mundo e incluir vozes que representem os pontos de vista e 
perspectivas de nossa diversificada comunidade. Isto é especialmente importante para fazer AGORA, 
para que esta maior diversidade possa ajudar o KRI a navegar no trabalho futuro. Para isso, você pode se 
autonomear e/ou recomendar candidatos qualificados que estejam interessados em reinventar o KRI 
para atender as necessidades, a consciência e o coração desta Nova Era. Se você estiver interessado em 
se autonomear ou conhecer uma pessoa que adoraria servir os ensinamentos e tecnologias da Kundalini 
Yoga, envie um pedido de mais informações e uma solicitação para Gurusahay Singh Khalsa. 
 



 
 

 

 
E quanto às dúvidas levantadas sobre a validade da investigação? 
 
O KRI aceita o relatório de Um Ramo de Oliva e não acredita que questões quanto às suas qualificações 
ou sobre seu licenciamento dentro do Estado da Pensilvânia possam impactar as conclusões do 
relatório. Você pode ler respostas mais detalhadas do grupo que contratou a Um Ramo de Oliva aqui. 
Também acreditamos que a investigação de Um Ramo de Oliva – que recebeu informações de mais 
pessoas que falaram em apoio a Yogi Bhajan do que contra e que ativamente se aproximaram da família 
de Yogi Bhajan e de seus colaboradores mais próximos para fornecer qualquer informação relevante – 
foi conduzida de forma neutra.   
 
Como o relatório diz muito claramente, seus critérios eram diferentes dos de um julgamento criminal, 
onde algo deve ser provado "além de uma dúvida razoável". O padrão utilizado pela Um Ramo de Oliva 
foi se era mais provável do que não que a suposta conduta ocorreu. Aplicando este padrão, Um Ramo 
de Oliva descobriu que era mais provável do que não que Yogi Bhajan se envolvesse em diferentes 
formas de má conduta sexual e ética.  
 
 
O que está sendo feito para chegar aos Repórteres de Danos? Como os estudantes existentes podem 
se sentir seguros para praticar a Kundalini Yoga? 
 
O KRI está participando com nossas organizações parceiras em um processo que estamos chamando de 
Reconciliação Compassiva, que é baseado nos princípios da justiça restaurativa. Atualmente, estamos 
procurando um consultor externo para ajudar a estruturar e orientar este processo. Ao elaborar o 
programa de Reconciliação Compassiva, as organizações trabalharão com relatores de danos para 
explorar como eles podem ser ajudados e para apoiar a cura da comunidade em todos os níveis. 
 
Muitas das questões e preocupações que surgiram durante a investigação, mas que estavam além do 
escopo do relatório da AOB, serão abordadas através deste processo de Reconciliação Compassiva. Indo 
adiante, as organizações avaliarão se será necessário tomar medidas adicionais para resolver essas 
preocupações.  
   
Nossas organizações sem fins lucrativos incluem o Escritório de Ética, Normas Profissionais e Resolução 
Consciente de Conflitos (EPS). A KRI trabalha de perto com este escritório para lidar com quaisquer 
relatos de abusos de poder - ou qualquer outro comportamento antiético - de qualquer professor de 
Kundalini Yoga certificado pela KRI. Se você tiver experimentado má conduta de um professor de 
Kundalini Yoga ou estiver enfrentando outros desafios éticos, você pode entrar em contato com a linha 
de ajuda 24/7 pelo telefone 1-888-805-4888 ou visitar o site da EPS para conhecer seus direitos e 
receber assistência. 
 
Também tornamos públicos os 10 Direitos de um Estudante de Kundalini Yoga, que incentivamos todos 
os professores e estúdios a compartilhar com os estudantes. Fazer uma declaração pública do que são 
nossos padrões e do que nossos professores são responsáveis é um passo muito importante. 
 
A EPS está trabalhando com um especialista externo para revisar todas as suas políticas e 
procedimentos para garantir que estamos aderindo às melhores práticas em nossos esforços para lidar 
de forma rápida, justa e eficaz com quaisquer denúncias de abusos de poder ou outras violações éticas. 



 
 

 

 
Reconhecemos que a inquestionável devoção a um professor espiritual é um caminho espiritual válido, e 
honramos qualquer pessoa com tal relacionamento com Yogi Bhajan. Mas NÃO apoiamos os professores 
de Kundalini Yoga que cultivam tal relacionamento com seus alunos. O papel de um professor espiritual 
é poderoso e é preciso ter um cuidado especial para evitar abusos desse poder. Particularmente, os 
estudantes devem sempre se sentir capacitados (já que o autocapacitação é o objetivo final da ioga) a 
dizer não, a traçar limites e, em última instância, a tomar suas próprias decisões sobre suas vidas. Não 
apoiamos relacionamentos onde os alunos são aconselhados a não questionar os ensinamentos ou o 
professor. O KRI continuará a refletir, discutir e aprender com nosso passado para melhorar nossos 
treinamentos e fortalecer nossa comunidade, ancorando nossas ações cada vez mais firmemente em 
nossos valores compartilhados.  
 
 
O que vai acontecer com as práticas do Kundalini Yoga? 
 
O KRI continua empenhado em compartilhar e ensinar as práticas que Yogi Bhajan trouxe para o 
Ocidente. Elas têm sido ferramentas eficazes para a cura, o amadurecimento emocional e a conexão 
espiritual, e queremos continuar a ajudar o maior número possível de pessoas com elas. O mundo 
certamente precisa delas mais do que nunca agora! Isto não significa que vamos contornar questões 
potencialmente difíceis ou evitar fazer mudanças em nossa abordagem.  
 
O KRI apoia nossos programas de treinamento e publicações anteriores e atuais, e continuamos 
orgulhosos das dezenas de milhares de professores de Kundalini Yoga que foram treinados em um 
programa certificado pelo KRI.   
 
Ainda ensinaremos sintonizando-nos com Ong Namo, Guru Dev Namo, fechando a aula com a canção 
Long Time Sunshine, e ensinando os kriyas e as meditações como foram ensinadas. 
Compreensivelmente, perder a confiança no Yogi Bhajan levanta dúvidas sobre a validade de seus 
ensinamentos iogues. Independentemente da origem de nossas práticas, o legado de nossas 
experiências coletivas com eles mostra sua eficácia. Sabemos que Yogi Bhajan aprendeu com muitos 
professores, e ainda nos sentimos confortáveis em ensinar e compartilhar elementos de seus 
ensinamentos que podem ser suas combinações ou amálgamas únicas, pois foram eficazes em nossa 
experiência.  
 
Estamos lançando uma nova versão do "The Aquarian Teacher", o livro didático para nossos programas 
de treinamento de professores de Nível Um. Esta nova versão reconhecerá o relatório e suas 
conclusões, e se concentrará muito mais nos ensinamentos do que na pessoa de Yogi Bhajan. 
Ofereceremos este manual em duas versões – uma com o nome e a foto de Yogi Bhajan na capa e outra 
sem. Ofereceremos também nossos certificados de treinamento de professores nas versões com e sem 
o nome de Yogi Bhajan. Isto não é para negar a realidade de ter sido ele quem compartilhou este 
conjunto particular de ensinamentos, mas para reconhecer como o nome e a imagem de Yogi Bhajan 
estão desencadeando para algumas pessoas neste momento. Os benefícios da prática da Kundalini Yoga 
são nosso foco, mais do que de onde eles vieram.   
 
 
 
 



 
 

 

De que outra forma a KRI está mudando? 
 
A missão do KRI tem sido preservar a pureza e exatidão dos ensinamentos de Yogi Bhajan. Ainda 
reconhecemos a importância disso – não da perspectiva de que tudo o que Yogi Bhajan disse era 
"verdade evangélica", mas dos enormes benefícios que experimentamos e vimos outros 
experimentarem quando os praticam. Aumentaremos nosso foco na pesquisa e permaneceremos mais 
abertos do que no passado para permanecer em relação com a comunidade mais ampla de yoga e a 
sociedade em geral. 
 
Também vemos a prática do Kundalini Yoga como um meio e não como um fim em si mesma. 
Praticamos estes ensinamentos para ficar mais saudáveis, mais felizes e mais santos (mais conectados 
espiritualmente). Todos estes benefícios nos dão ferramentas para prosperar no mundo de hoje, que 
também devem incluir um compromisso pessoal para melhorar a vida dos outros. A Seva, ou o serviço 
altruísta, sempre foi uma importante prática de estilo de vida iogues, e queremos encorajar e apoiar 
todos os praticantes a tirarem suas práticas de seus tapetes e entrarem no mundo, a trabalharem pela 
justiça social e planetária de suas próprias maneiras únicas. 

 
 

Em conclusão - Uma nota pessoal de Amrit Singh 
 
Gostaria de encerrar compartilhando muito francamente e diretamente do meu coração – como muitos 
de vocês também já fizeram. Como alguém encarregado de manter os ensinamentos de Yogi Bhajan 
precisos e disponíveis para as gerações futuras, é importante que vocês conheçam minha história e 
minha postura pessoal.  
 
Eu passei por muita dor emocional e processamento nos últimos meses. Comecei minha prática de 
Kundalini Yoga em 1989 e conheci Yogi Bhajan pela primeira vez em 1995. Trabalhei muito de perto com 
ele desde 1999 até a sua morte em 2004. Também trabalhei todos os dias com pessoas que agora se 
apresentavam como relatores dos abusos.   
 
Aceitar as conclusões do relatório é de partir o coração para mim. Estou tão, tão triste pelos indivíduos 
que foram prejudicados. Onde estou agora, e estou certo de que continuarei a evoluir, é que ainda 
estou muito, muito grato a Yogi Bhajan por tudo o que ele me deu – tanto pessoalmente em minhas 
interações com ele, como impessoalmente através de todos os ensinamentos iogues que enriqueceram 
minha vida tão profundamente. E eu estou furiosamente zangado com Yogi Bhajan.   
 
Estas minhas experiências pessoais contribuem para os meus fortes compromissos em nome do KRI: 

• Alcançar através do processo de Reconciliação Compassiva para tentar ajudar os indivíduos que 
foram prejudicados. 

• Assegurar que movamos nossa cultura para que todas as pessoas – pessoas de qualquer raça, 
religião, gênero ou identidade sexual – se sintam bem-vindas e seguras. 

• Continuar compartilhando as práticas edificantes e transformadoras que Yogi Bhajan ensinou. 
 
Eu sei que este tem sido um longo e-mail! Mas há muito o que compartilhar hoje em dia. Estamos 
apenas no início de enfrentar novos fatos sobre nosso passado, e levará muito mais meses para que 
nossa comunidade processe através de vários estágios de reação antes que surjam algumas novas 
formas compartilhadas de se relacionar com Yogi Bhajan e nossa história. Estamos mantendo todos em 



 
 

 

nossas orações e acolhendo a diversidade das reações. Este é um estágio normal e saudável e, por mais 
desconfortável que seja, o KRI não quer se apressar muito rapidamente para uma nova narrativa. 
Estamos processando, mudando, aprendendo e adaptando como muitos de vocês estão.   
 
Continuamos sendo uma comunidade de profissionais, professores e treinadores comprometidos que 
acreditam no poder de nossas práticas para elevar e curar. O KRI está aqui para ajudar o maior número 
possível de pessoas a se beneficiar destas práticas. Permaneceremos alicerçados nesta visão para ajudar 
a navegar nos próximos meses, enquanto examinamos o que do passado devemos manter e o que 
devemos mudar. Acreditamos firmemente na força e no poder de nossa comunidade. 
 
Se você tiver perguntas adicionais, consulte um conjunto detalhado de Perguntas Mais Frequentes 
(FAQs) aqui. Se sua questão específica não for abordada, por favor, envie-nos um e-mail. 
 
Como todos os desafios da vida, estes tempos difíceis são uma oportunidade de estarmos à altura de 
nossos valores. O KRI está se esforçando para permanecer profundamente centrado no coração, capaz 
de avançar com amor e compaixão por todos, mesmo quando reconhecemos e lidamos com as sombras 
de nosso fundador e nosso passado. Queremos continuar a servir compartilhando estes poderosos 
ensinamentos e fazendo isso com integridade, abertura e transparência. 
 
 
Com muitas bênçãos 
 

 
 
Amrit Singh Khalsa, CEO 


