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Nós do Conselho Executivo de membros diretores da Organização 
Internacional Sivananda de Yoga Vedanta desejamos honestidade e 
transparência para com a comunidade Sivananda e o mundo como um 
todo.  
 
Em 2007, Julie Salter pediu para encontrar-se com o Conselho Executivo 
(EBM). Alguns dos membros do Conselho encontraram-se com ela junto 
com um facilitador, e, na ocasião, Julie expressou alegações similares as 
quais ela recentemente postou no Facebook. Na época, o Conselho 
desacreditou as referidas alegações e não deu continuidade a uma 
investigação feita por uma parte independente para verificar a validade 
das mesmas. Isto constituiu um erro da parte do Conselho, o qual nós, 
agora, percebemos claramente e profundamente lamentamos. Nós 
devemos a Julie desculpas por não termos tomado o assunto ao nível o 
qual ele mereceria. Portanto, estamos determinados a fazê-lo hoje: ter 
uma investigação independente por uma terceira parte a ponto de 
verificar as alegações de Julie e, também, de outros. Nós estamos no 
processo de procura pela pessoa certa, o que ainda deve levar alguns 
dias, já que é de suma importância que esta pessoa possua as mais 
altas credenciais.  
 
Expressamos a nossa compaixão sentida pela dor manifestada por Julie 
e outros e, sinceramente, oramos para que esta possa ser curada em 
todos os envolvidos. Nós vemos o trauma que esta situação criou dentro 
da Comunidade Sivananda, que teve a sua fé abalada. Os integrantes do 
Conselho Executivo, eles próprios, que tiveram e pretendem continuar a 
dedicar suas vidas a compartilhar os ensinamentos que eles receberam, 
estão profundamente afetados pela angústia expressada por alguns de 
seus staffs, membros e estudantes. Nós sentimos que é um momento de 
grande purificação para todos os envolvidos. Nós sinceramente 
esperamos que a fé possa ser estabelecida, movendo-nos adiante e que 
possamos sair como instrumentos mais humildes, fortes e melhores para 
continuar este trabalho.  
 


