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  כת הרא קרישנה חריש –יריד לילא  –יריד הודו : הנדון

  

הרא "כת המנוהלים על ידי אנשים מ' יריד לילא'מטעם , כי ירידי הודו גיע לידיעתנולאחרונה ה

הם עוד דרך בה אנשים תמימים עלולים להכיר את  ,בהנהגתה של דורית לובן -" חרישקרישנה 

    . הכת ולהצטרף לשורותיה

לאור . לספק לכם מידע אודות הארגון מרגישים חובהאנו , כגוף שטובת הציבור עומדת לנגד עיניו

  .סוג זהבוצה מירידים הקשורים לקמידע זה תוכלו להחליט האם אתם מעוניינים לספק אכסניה ל

הרא קרישנה 'ואין כת . הוא מקרי בלבד' תודעת קרישנה'ין הכת לבין חשוב לציין שכל קשר ב

  .מכונה כך בשל אמונתם בתודעת קרישנה' חריש

 מחריש קרישנה הרא בקבוצת לשעבר חברים של הקשות העדויות מאפייניה הכיתתיים ועל על

 והתפרסמה, לובן דורית, ובמנהיגתה בקבוצה שעסקה גדולה תחקיר בכתבת לקרוא אפשר

ויחד הם , בנושאאצלינו תחקיר זה מצטרף לעדויות אחרות שהצטברו  ."אחרונות ידיעות"ב

  . ההרסני של הקבוצה מאירים את האופי הכתתי

 בשמות גם ופועלים, )yoga of love( "אהבה של יוגה" כמו, נוספים בשמות מזדהים הכת חברי

בדומה לכתות אחרות גם קבוצת הרא קרישנה מחריש פועלת ". יריד הודו"ו" לילא" המסחריים

, יםהוד ותכשיטים בגדיםכרים לצד נמ המצוינים לעילבירידים . להרחבת מספר החברים בה

 מציעיםנותני השירות ביריד ו; "לאהבה מתאווה: "הכת מנהיגת של ספרהואף שונים ספרים 

  .מעבירה שהיא לשיעורים להגיע למבקרים

אך בפועל מביאה את מאמיניה , הרא קרישנה בחריש מציעה לכאורה לחבריה פעילות רוחנית

 מספרים" כתות לנפגעי מרכז"ב עדותם את שמסרו לשעבר כתה חברי. לחיים של תלות ושיעבוד

 קיבלו הם. המוצא שלהם משפחותכל חברה זרה וממ וניתוק בדידות, פחדים, שליטה של שנים על

תהליכים פסיכולוגיים  עוברים בכת החברים. כתית זהות –חדשה זהות ואיתו, חדש שם עליהם

 על עדויות בידנו, כן כמו. בילדותם אותם אנסו שהוריהם להאמין משוכנעים הם בהם, קשים

  . המאמינים של בנפשם חותמם את שמשאירים ועונשים השפלות, עינויים, נפשיות התעללויות

מנהיגי קבוצות הרסניות והחברים בהן . הסכנה הגדולה בכתות היא הדחף המיסיונרי שמניע אותן

. על מנת להפיץ את אמונתם ולקשור אליה חברים נוספיםשונות חברתית  ותמנצלים אינטראקצי

) מתן שירותים שונים, שיעורים בנושאים שונים, כמו טיפול בילדים(יומיות - פעילויות יום

רגילים  שנראים לכאורה ירידים, על כן. ידי כתות להרחבת מעגל החברים בכת-מנוצלות על

  .שפעה הפוגענית של המנהיג והקבוצהיכולים להפוך לכלי להפצת הה

תוכלו לשקול ביתר רגישות את , של הנושא לאחר שהצגנו בפניכם את קצה הקרחון, עתה

  .האירועים שעתידים להיערך בשטחכם

  

  .נשמח לעזור ולספק מידע ככל שיידרש

  

  ,בברכה

  

  רחל ליכטנשטיין
 מנהלת


