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Drodzy Członkowie społeczności IKYTA, 

W marcu tego roku wszczęto niezależne dochodzenie w sprawie zarzutów niewłaściwego 

postępowania seksualnego Yogi Bhajana . Dochodzenie zostało przeprowadzone przez neutralną 

organizację zewnętrzną zwaną An Olive Branch i nie było kierowane, ani nie miała na nie wpływu 

żadna z organizacji założonych przez Yogi Bhajana. Jedynym celem śledztwa było poszukiwanie 

prawdy. Od tego czasu An Olive Branch  zebrała relacje prawie 300 świadków, zachowując poufność 

wszystkich, zarówno tych popierających zarzuty, jak i obalających je. 

Z pełną przejrzystością udostępniamy dzisiaj ten szczegółowy raport. Odkrycia są głęboko 

niepokojące i podważają wiele założeń, jakie przyjęliśmy na temat Yogi Bhajana. W 3HO / IKYTA 

stoimy ze wszystkimi, którzy są zszokowani i zasmuceni wynikami tego raportu. Pochwalamy odwagę 

tych, którzy wystąpili i jesteśmy im wdzięczni za ujawnienie tej prawdy. Choć przyswojenie tych 

informacji może być trudne, daje możliwość zmierzenia się z cieniami przeszłości i świadomego 

zaspokojenia potrzeb przyszłości. 

Jak ujawniono w tym raporcie, działania Yogi Bhajana są bezpośrednio sprzeczne z jego własnymi 

deklarowanymi wartościami, zasadami, na których opiera się ta organizacja, oraz podstawowym 

prawem człowieka do integralności i szacunku. Fundacja 3HO potępia takie działania naszego 

fundatora. 

Yogi Bhajan był szanowanym duchowym nauczycielem i przewodnikiem niezliczonych ludzi. Jego 

słowa i nauki zainspirowały wielu, co czyni to jeszcze trudniejszym i bardziej zagmatwanym. Techniki 

Jogi Kundalini okazały się głębokie, inspirujące i zmieniające życie ludzi na całym świecie. W tym 

samym czasie obraz o nim, jaki wielu nosiło, został zniszczony, a jego czyny spowodowały ból i szkody 

dla wielu z naszej duchowej rodziny i przyjaciół. 

Przetworzenie tej trudnej wiadomości i uleczenie naszego zbiorowego bólu zajmie trochę czasu i 

pracy. Chociaż przez lata wprowadzaliśmy środki w celu zapobiegania i reagowania na nadużycia, 

pozostajemy zobowiązani do dokładnej oceny naszej polityki i praktyk organizacyjnych, aby zapewnić, 

że nasza społeczność to taka, w której każdy czuje się bezpiecznie, słyszany i szanowany. 

Wierzymy, że naszym obowiązkiem w 3HO / IKYTA jest odważne stawienie czoła krzywdom z 

przeszłości i współpraca z Tobą, aby stworzyć przyszłość, w którą wszyscy możemy wierzyć. To, co z 

tego zyskujemy, to wzmocnienie i wolność tworzenia nowej przyszłości dla Jogi Kundalini , nie 

przywiązane do jednej osoby, ale ukształtowane przez naszą zbiorową siłę. 

Nie możemy cofnąć przeszłości ani nie możemy cofnąć działań człowieka, któremu zaufaliśmy jako 

duchowy nauczyciel i przewodnik. Możemy jednak zobowiązać się do przekształcenia naszych 

organizacji, abyśmy naprawdę ucieleśniali nasze podstawowe wartości. 

Bez względu na to, jak wadliwe byłyby osobiste działania Yogi Bhajana, wierzymy w moc ludzi, którzy 

praktykują Jogę Kundalini, aby przynieść zmianę, uzdrowienie i ścieżkę od wątpliwości i pomieszania 

do jasności i autentycznej świadomości. Jesteśmy tutaj, aby wykonać swoją część. 

Z głębi serca dziękujemy Ci za to, że jesteś istotną i serdeczną częścią tej wspólnoty. Trzymamy się 

wzajemnie w obliczu tego wyzwania, idąc ręka w rękę w kierunku światła nowego paradygmatu - 

takiego, w którym każdy głos jest ceniony za mądrość, jaką wnosi do całości. 



Kliknij tutaj, aby przeczytać raport w całości. Pamiętaj, że raport jest trudnym do przeczytania 

dokumentem i zawiera graficzne opisy wykroczeń seksualnych oraz ostry język, który może wzbudzić 

zainteresowanie czytelników. https://epsweb.org/aob-report-into-allegations-of-misconduct/ 

Podejmowane działania 

3HO / IKYTA jest tutaj, aby zapewnić przestrzeń do leczenia i zrozumienia, z pełnym szacunkiem dla 

każdego miejsca w swoim osobistym procesie. W nadchodzących tygodniach zaplanowaliśmy szereg 

sesji, aby pomóc nam w przetwarzaniu trudnych emocji i skupieniu się na sercu społeczności, która 

nas połączyła. Zaplanowaliśmy kręgi dyskusyjne, sesje pytań i odpowiedzi oraz fora, na których 

będziecie mogli podzielić się z nami swoimi przemyśleniami, pracując nad wprowadzaniem zmian na 

poziomie systemowym. 

Odwiedź stronę www.3HO.org/listening-tour, aby uzyskać najbardziej aktualne informacje i 

harmonogram wydarzeń. 

Sesje informacyjne 

Rozmowy te, współprowadzone przez 3HO i KRI, są okazją do wysłuchania raportu opublikowanego 

przez An Olive Branch o zarzutach wobec Yogi Bhajana. Odbędą się udostępnienia i rejestracje w 

małych grupach, krótka prezentacja wyjaśniająca proces stosowany przez An Olive Branch w celu 

ustalenia swoich ustaleń oraz czas na pytania i odpowiedzi z panelem przedstawicieli 3HO, KRI i 3HO 

Europe. Odwiedź www.3HO.org/listening-tour, aby zapisać się na rozmowę i zobaczyć pełny 

harmonogram nadchodzących sesji 

Współczujące pojednanie 

Nasze organizacje rozpoczynają program współczującego pojednania w oparciu o sprawdzone zasady 

sprawiedliwości naprawczej. Obecnie jesteśmy w trakcie wyboru profesjonalnego konsultanta do 

współpracy z naszą globalną społecznością, w tym z osobami zgłaszającymi szkody, to zaprojektować i 

wdrożyć taki program. 

Doradztwo zawodowe 

Zapewniono profesjonalne i poufne doradztwo wszystkim osobom zgłaszającym szkody wynikające 

ze zgłoszonego niewłaściwego postępowania. https://www.concernhealth.com 

Etyka i standardy zawodowe 

Zobowiązujemy się do podjęcia kroków w celu zapewnienia, że nasza organizacja zapewnia 

bezpieczne i chroniące środowisko wszystkim członkom społeczności oraz odpowiednio i szybko 

reaguje w przypadku zgłaszania zarzutów krzywdy. 

Biuro Etyki i Standardów Zawodowych powstało w 2014 roku w celu rozwiązywania problemów 

etycznych, środowiskowych lub zawodowych w ramach społeczności nauczycieli. Biuro to niedawno 

zatrudniło zewnętrznego konsultanta do zbadania swoich zasad i procedur, aby upewnić się, że są 

one zgodne z najlepszymi praktykami branżowymi, ponieważ EPS działa na rzecz zachowania etyki i 

uczciwości społeczności 3HO / IKYTA i nauczycieli jogi Kundalini. Ta ocena jest w toku. 

Jeśli doświadczyłeś niewłaściwego postępowania nauczyciela Kundalini Jogi lub masz inne problemy 

natury etycznej, możesz skontaktować się z całodobową infolinią poniżej lub odwiedzić stronę 

internetową EPS, aby poznać swoje prawa i otrzymać pomoc. 
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Skontaktuj się z nami 

Jeśli masz dalsze pytania lub przemyślenia, możesz skontaktować się z nami pod adresem 

contact@ikyta.org 

Szczerze,  

IKYTA 


