
 

 

15 września 2020 r. 
 
Sat Naam Drodzy członkowie społeczności KRI, 
 
Niniejszy list ma na celu poinformowanie Państwa o tym, jak KRI radzi sobie z niedawnym wydaniem 
raportu z oddziału An Olive i jakie są nasze plany na przyszłość. Zdajemy sobie sprawę, jak wiele 
niepewności stworzył ten raport, na wielu poziomach; chcemy być z Państwem bardzo otwarci na to, na 
czym stoimy i dokąd zmierzamy.   
 
Raport zamieszczony w całości w kilku językach można znaleźć tutaj, wraz z listem przewodnim od 
organizacji, która zleciła sporządzenie raportu, Siri Singh Sahib Corporation. Na tej stronie można 
również znaleźć dwa wcześniejsze listy od KRI (jeden przed i jeden po opublikowaniu raportu) w wielu 
językach, kilka zasobów pomocnych w przetwarzaniu emocji, które raport może wywołać, oraz link do 
bardzo obszernej strony FAQ, zawierającej odpowiedzi na wiele pytań, które pojawiły się ostatnio.   
 
Zarząd KRI akceptuje ustalenia raportu, który mówi, że "jest bardziej niż nieprawdopodobne, że Yogi 
Bhajan zaangażował się w kilka rodzajów zachowań seksualnych i nadużył swojej władzy jako duchowy 
przywódca". Część odpowiedzi KRI na ten wniosek zawiera: 

• Dotarcie poprzez proces Współczującego Pojednania (wyjaśnione bardziej szczegółowo poniżej), 
aby spróbować pomóc osobom, które zgłosiły krzywdę. 

• Pozostając zaangażowanym w dalsze dzielenie się technologią jogiczną, której nauczał Yogi 
Bhajan.  

• Rozwijanie się jako organizacja, aby być bardziej inkluzywnym, przejrzystym i otwartym na 
krytyczne opinie. 

• Podejmowanie się zmian, życie według naszych wartości i badanie wszystkich aspektów naszej 
historii i kultury, które mogły być sprzeczne z naszymi wartościami. 

 
Zarząd KRI dostrzega również potrzebę rozwoju i większej różnorodności kulturowej i geograficznej, 
dlatego też poszukuje nowych członków. Intencją jest wzmocnienie i zrównoważenie reprezentacji 
zarządu na całym świecie oraz włączenie do niego głosów, które reprezentują poglądy i perspektywy 
naszej zróżnicowanej społeczności. Jest to szczególnie ważne w chwili obecnej, aby ta zwiększona 
różnorodność pomogła KRI poruszać się w przyszłych pracach. W tym celu można samodzielnie 
nominować i/lub rekomendować wykwalifikowanych kandydatów, którzy są zainteresowani 
stworzeniem KRI na nowo, aby sprostać potrzebom, świadomości i sercu tej nowej epoki. Jeśli jesteś 
zainteresowany samonominominowaniem lub znasz osobę, która chciałaby służyć naukom i 
technologiom Jogi Kundalini, wyślij prośbę o więcej informacji i zgłoszenie do Gurusahay Singh Khalsa. 
 
 



 
 

 

Co z podniesionymi wątpliwościami co do ważności śledztwa? 
 
KRI przyjmuje raport z oddziału An Olive i nie uważa, aby wątpliwości dotyczące ich licencji w stanie 
Pensylwania lub ich kwalifikacji miały wpływ na ustalenia raportu.  Bardziej szczegółowe odpowiedzi od 
grupy, która zatrudniła Oddział ds. Oliwek, można przeczytać tutaj. Uważamy również, że dochodzenie 
Oddziału An Olive - który otrzymał informacje od większej liczby osób, które wypowiadały się na 
poparcie Yogi Bhajan niż przeciwko i które aktywnie docierały do rodziny i bliskich współpracowników 
Yogi Bhajan, aby dostarczyć wszelkich istotnych informacji - było neutralne.   
 
Jak wyraźnie stwierdzono w raporcie, ich kryteria różniły się od kryteriów w procesie karnym, gdzie coś 
musi być udowodnione "ponad wszelką wątpliwość". Standardem stosowanym przez Oddział Oliwny 
było to, czy istnieje większe prawdopodobieństwo, że domniemane zachowanie miało miejsce, niż nie. 
Stosując ten standard, Gałąź Oliwna stwierdziła, że jest bardziej prawdopodobne niż nie, że Yogi Bhajan 
angażował się w różne formy zachowań seksualnych i etycznych.  
 
 
Co się robi, żeby dotrzeć do Reporterów Szkody? Jak Istniejący Uczniowie mogą czuć się bezpiecznie 
praktykując Jogę Kundalini? 
 
KRI wraz z naszymi organizacjami partnerskimi uczestniczy w procesie, który nazywamy Współczującym 
Pojednaniem (Compassionate Reconciliation), a który będzie oparty na zasadach sprawiedliwości 
naprawczej. Obecnie szukamy zewnętrznego konsultanta, który pomógłby zorganizować i poprowadzić 
ten proces. Przy opracowywaniu programu Compassionate Reconciliation organizacje będą 
współpracować z osobami zgłaszającymi szkody, by dowiedzieć się, w jaki sposób można im pomóc i 
wspierać proces uzdrawiania społeczności na wszystkich poziomach. 
 
Wiele z pytań i wątpliwości, które pojawiły się w trakcie badania, a które wykraczały poza zakres raportu 
AOB, zostanie rozpatrzonych w ramach tego procesu Compassionate Reconciliation. W dalszej kolejności 
organizacje ocenią, czy konieczne będzie podjęcie dodatkowych kroków w celu rozwiązania tych 
problemów.  
   
Do naszych organizacji non-profit należy Biuro Etyki, Standardów Zawodowych i Świadomego 
Rozwiązywania Konfliktów (EPS). KRI ściśle współpracuje z tym biurem, aby poradzić sobie z wszelkimi 
doniesieniami o nadużyciach władzy - lub jakimkolwiek innym nieetycznym zachowaniu - jakiegokolwiek 
certyfikowanego przez KRI Nauczyciela Jogi Kundalini. Jeśli doświadczyłeś niewłaściwego zachowania 
nauczyciela Kundalini Yogi lub stoisz przed innymi wyzwaniami etycznymi, możesz skontaktować się z 
całodobową infolinią pod numerem 1-888-805-4888 lub odwiedzić stronę internetową EPS, aby poznać 
swoje prawa i otrzymać pomoc. 
 
Upubliczniliśmy również 10 Praw Ucznia Kundalini Jogi, które zachęcamy wszystkich nauczycieli i studia 
do dzielenia się nimi z uczniami. Publiczne ogłoszenie, jakie są nasze standardy i przed jakimi 
nauczycielami jesteśmy odpowiedzialni, jest bardzo ważnym krokiem. 
 
EPS współpracuje z zewnętrznym ekspertem w celu dokonania przeglądu wszystkich swoich polityk i 
procedur, aby upewnić się, że przestrzegamy najlepszych praktyk w naszych staraniach, aby szybko, 
uczciwie i skutecznie radzić sobie z wszelkimi zgłoszeniami o nadużyciach władzy lub innych etycznych 
naruszeniach. 



 
 

 

Uznajemy, że niekwestionowane oddanie nauczycielowi duchowemu jest ważną ścieżką duchową i 
szanujemy każdego, kto ma taki związek z Joginem Bhajanem. Ale nie popieramy nauczycieli Jogi 
Kundalini kultywujących taki związek ze swoimi uczniami. Rola nauczyciela duchowego jest potężna i 
szczególną uwagę należy zwrócić na unikanie nadużywania tej mocy. W szczególności, uczniowie muszą 
zawsze czuć się umocowani (jako że samoupełnomocnienie jest ostatecznym celem jogi), aby powiedzieć 
"nie", wyznaczyć granice i ostatecznie podjąć własne decyzje dotyczące swojego życia. Nie popieramy 
relacji, w których uczniom mówi się, by nie kwestionowali nauk, ani nauczyciela. KRI będzie 
kontynuować refleksję, dyskusję i wyciąganie wniosków z naszej przeszłości, aby udoskonalić nasze 
szkolenia i wzmocnić naszą społeczność poprzez coraz silniejsze zakotwiczenie naszych działań w naszych 
wspólnych wartościach.  
 
 
Co się stanie z praktykami Jogi Kundalini? 
 
KRI pozostaje zaangażowana w dzielenie się i nauczanie praktyk, które Jogin Bhajan przyniósł na Zachód. 
Były one skutecznymi narzędziami uzdrawiania, emocjonalnego dojrzewania i duchowego połączenia, a 
my chcemy nadal pomagać z nimi jak największej liczbie ludzi. Świat z pewnością potrzebuje ich teraz 
bardziej niż kiedykolwiek! Nie oznacza to, że ominiemy potencjalnie trudne pytania lub unikniemy zmian 
w naszym podejściu.  
 
KRI stoi za naszymi wcześniejszymi i obecnymi programami szkoleniowymi i publikacjami, a my 
pozostajemy dumni z dziesiątek tysięcy nauczycieli Jogi Kundalini, którzy zostali przeszkoleni w 
certyfikowanym programie KRI.   
 
Nadal będziemy uczyć poprzez strojenie się z Ong Namo, Guru Dev Namo, zamykanie lekcji pieśnią Long 
Time Sunshine oraz nauczanie kriyas i medytacji tak, jak były one nauczane. Zrozumiałe jest, że utrata 
zaufania do Yogi Bhajan budzi wątpliwości co do ważności jego nauk jogicznych. Bez względu na 
pochodzenie naszych praktyk, spuścizna naszych zbiorowych doświadczeń z nimi pokazuje ich 
skuteczność. Wiemy, że Jogin Bhajan uczył się od wielu nauczycieli, a my nadal wygodnie nauczamy i 
dzielimy się elementami jego nauk, które mogą być jego unikalnymi kombinacjami lub połączeniami, 
ponieważ były skuteczne w naszym doświadczeniu.  
 
Wydajemy nową wersję "Nauczyciela Akwarystyki", podręcznika do naszych programów szkoleniowych 
dla nauczycieli na poziomie pierwszym. Ta nowa wersja potwierdzi raport i jego wnioski, i skupi się o 
wiele bardziej na naukach niż na osobie Jogina Bhajana. Będziemy oferować ten podręcznik w dwóch 
wersjach - jednej z imieniem i nazwiskiem Yogi Bhajan na okładce i drugiej bez. Będziemy również 
oferować nasze certyfikaty szkolenia dla nauczycieli w wersjach z i bez imienia Yogi Bhajan. Nie chodzi o 
to, aby zaprzeczyć, że jest on tym, który dzielił ten szczególny zestaw nauk, ale aby przyznać, jak 
wyzwalanie jego imienia i obrazu jest teraz dla niektórych ludzi. Korzyści z praktykowania Jogi Kundalini 
są dla nas ważniejsze niż to skąd pochodzą.   
 
 
Jak inaczej zmienia się KRI? 
 
Misją KRI jest zachowanie czystości i dokładności nauk Jogina Bhajana. Wciąż zdajemy sobie z tego 
sprawę - nie z perspektywy tego, że wszystko, co powiedział Jogin Bhajan, było "prawdą ewangelii", ale z 
ogromnych korzyści, jakich doświadczyliśmy i widzieliśmy, jakich doświadczają inni, kiedy je praktykują. 



 
 

 

Zwiększymy naszą uwagę na badania i pozostaniemy bardziej otwarci niż w przeszłości na pozostanie w 
relacji z szerszą społecznością jogi i społeczeństwem w ogóle. 
 
Postrzegamy również praktykę Jogi Kundalini jako środek, a nie cel sam w sobie. Praktykujemy te nauki, 
aby stać się zdrowszymi, szczęśliwszymi i świętszymi (bardziej połączonymi duchowo). Wszystkie te 
korzyści dają nam narzędzia do rozwoju w dzisiejszym świecie, które muszą również obejmować osobiste 
zaangażowanie w poprawę życia innych. Seva, czyli bezinteresowna służba, zawsze była ważną praktyką 
jogicznego stylu życia i chcemy zachęcać i wspierać wszystkich praktykujących, aby zdejmowali swoją 
praktykę z maty i wkraczali w świat, aby pracowali na rzecz sprawiedliwości społecznej i planetarnej na 
swój własny, niepowtarzalny sposób. 
 
 
Podsumowując - notatka osobista od Amrit Singha 
 
Chciałbym zakończyć, dzieląc się bardzo szczerze i bezpośrednio z mojego serca - tak jak uczyniło to 
również wielu z was. Jako komuś, komu powierzono zadanie utrzymywania nauk Jogina Bhajana 
dokładnych i dostępnych dla przyszłych pokoleń, ważne jest, abyście znali moją osobistą historię i 
stanowisko.  
 
W ciągu ostatnich kilku miesięcy przeżyłem wiele emocjonalnego bólu i przetwarzania. Rozpocząłem 
moją praktykę Jogi Kundalini w 1989 roku i po raz pierwszy spotkałem Jogina Bhajana w 1995 roku. 
Pracowałem z nim bardzo blisko od 1999 roku do jego odejścia w 2004 roku. Pracowałem również 
każdego dnia z ludźmi, którzy teraz zgłosili się jako reporterzy krzywdy.   
 
Przyjęcie wniosków z tego raportu jest dla mnie przejmujące. Tak mi przykro, tak mi przykro z powodu 
osób, które ucierpiały. To, w czym się teraz znajduję, a co na pewno będzie się dalej rozwijać, to fakt, że 
nadal jestem bardzo, bardzo wdzięczny Joginowi Bhajanowi za wszystko, co mi dał - zarówno osobiście w 
moich kontaktach z nim, jak i bezosobowo poprzez wszystkie nauki jogiczne, które tak głęboko 
wzbogaciły moje życie. I jestem wściekły na Jogina Bhajana.   
 
Te moje osobiste doświadczenia przyczyniają się do mojego silnego zaangażowania w imieniu KRI: 

• dotrzeć poprzez proces Współczującego Pojednania, aby spróbować pomóc osobom, które 
zostały skrzywdzone. 

• Zapewnienia, że poruszamy naszą kulturę tak, aby wszyscy ludzie - ludzie każdej rasy, religii, płci 
czy tożsamości seksualnej - czuli się mile widziani i bezpieczni. 

• Kontynuujcie dzielenie się podnoszącymi na duchu i transformacyjnymi praktykami, których 
nauczał Yogi Bhajan. 

 
Wiem, że to był długi e-mail! Ale jest wiele do podzielenia się w tych dniach. Jesteśmy dopiero na 
początku drogi do stawienia czoła nowym faktom dotyczącym naszej przeszłości i minie jeszcze wiele 
miesięcy, zanim nasza społeczność przejdzie przez różne etapy reakcji, zanim pojawią się jakieś nowe, 
wspólne sposoby odnoszenia się do Jogina Bhajan i naszej historii. Trzymamy wszystkich w naszych 
modlitwach i przyjmujemy różnorodność reakcji. Jest to normalny i zdrowy etap, a KRI nie chce spieszyć 
się zbyt szybko z nową narracją. Przetwarzamy, zmieniamy, uczymy się i adaptujemy tak samo wielu z 
Was.   
 



 
 

 

Pozostajemy wspólnotą zaangażowanych praktyków, nauczycieli i trenerów, którzy wierzą w moc 
naszych praktyk do podnoszenia i uzdrawiania. KRI jest tu po to, aby pomóc jak największej liczbie osób 
skorzystać z tych praktyk. Pozostaniemy ugruntowani w tej wizji, aby pomóc nawigować w 
nadchodzących miesiącach, badając, co z przeszłości należy zachować i co zmienić. Mocno wierzymy w 
siłę i moc naszej wspólnoty. 
 
Jeśli masz dodatkowe pytania, zapoznaj się ze szczegółowym zestawem najczęściej zadawanych pytań 
(FAQ) tutaj. Jeśli Twój konkretny problem nie zostanie rozwiązany, napisz do nas. 
 
Jak wszystkie życiowe wyzwania, te trudne czasy są szansą, aby żyć zgodnie z naszymi wartościami. KRI 
dąży do tego, aby pozostać głęboko skoncentrowanym na sercu i iść naprzód z miłością i współczuciem 
dla wszystkich, nawet jeśli uznajemy i radzimy sobie z cieniami naszego założyciela i naszą przeszłością. 
Chcemy nadal służyć, dzieląc się tą potężną nauką i czyniąc to z uczciwością, otwartością i 
przejrzystością. 
 
 
Z wieloma błogosławieństwami 
  
 

 
 
Amrit Singh Khalsa, CEO 


