
Vores mål er, at skabe permanent verdensfred gennem oprettelse og vedligehold-
else af en stor gruppe af Maharishi Vediske Pandits. Disse Pandits er eksperter i de 
ældgamle vediske fredsteknologier, der er blevet genoplivet i deres fuldstændige og  
rene form af Maharishi Mahesh Yogi. Videnskabelige undersøgelser har vist, at når 
disse vediske teknologier – Transcendental Meditation og TM-Sidhi-programmet, 
inklusive Yogisk Flyvning (Yoga) – udøves af en stor gruppe, skabes der større har-
moni og kohærens i den kollektive bevidsthed. Dette forstærkes yderligere gennem 
de Vediske Pandits’ recitation af vedaerne (Yagya). Det resulterer i mere fredelige og 
positive tendenser i hele samfundet og medfører et markant fald i kriminalitet, vold, 
terrorisme og krig.  Vores foreløbige mål er at støtte en gruppe på 9.000 Maharishi 
Vediske Pandits, hvilket er kvadratroden af 1% af verdens befolkning. Videnskabelige 
undersøgelser har vist, at dette er tilstrækkeligt til at skabe denne kra� ige og positive 
e� ekt i hele verden.

FOR MERE INFORMATION OG FOR AT SPONSORERE: 
www.vedicpandits.org/da/ 

kontor@meditertm.dk
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MAHARISHI NATIONALE YAGYA-
PROGRAM
Det Nationale Yagya-program er en kra� fuld anvendelse af Ma-
harishi Yagya  teknologien på nationalt niveau, for at forebygge 
problemer og forbedre hele nationens skæbne. Nationale Yagyaer 
gør brug af speci� kke vediske lyde, der reciteres på et � nt bevids-
thedsniveau. De udøves over et antal dage for at opnå en bestemt 
e� ekt, f.eks. at � erne negativitet eller at fremme kohærens og 
harmoni i en nation.

DET GLOBALE MÅNEDLIGE SPONSOR-
PROGRAM

Det månedlige sponsorprogram gør det muligt for enhver at delt-
age regelmæssigt med, hvad man har mulighed for. Mange små 
bidrag vil udgøre en stabil og pålidelig støtte til Pandit-gruppen. 
Hver gave er også et bidrag til en National Yagya for dit eget land.

”Hver gang jeg sponsorerer, har jeg en følelse af at bidrage til mit 
eget selvs dybeste værdier. Dette er mit land, min verden, mit univ-
ers. At understøtte dem kommer øjeblikkeligt tilbage til mig på det 
aller� neste følelsesplan og hinsides det.”
– En sponsors erfaring 

DIN STØTTE
• Vil være med til at � nansiere 9.000 Vediske Pandits, så 

de kan bo permanent i det centrale Indien og oprethol-
de fred og harmoni i verden.

• Vil genskabe de Vediske Panditters rolle, som samfun-
dets fredsskabere og bevare den mundtlige tradition 
med recitation af vedaerne. Den er anerkendt af UN-
ESCO, som værende en “enestående kulturarv af stor 
betydning” for menneskeheden. 

• Vil bidrage til Nationale Yagyaer til stor gavn for din 
land.

Hovedcampus i In-
diens Brahmasthan, 
hvor mere end 2.000 
Maharishi Vediske 
Pandits udfører yagy-
aer sammen.

LÆS MERE


