M A H A R I S H I V E D I S K E PA N D I T S

Globalt Fredsinitiativ
VI KAN SKABE PERMANENT VERDENSFRED
VORES MÅL
Vores mål er, at skabe permanent verdensfred gennem oprettelse og vedligeholdelse 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 harmoni 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 kraftige og positive
effekt i hele verden.

FOR MERE INFORMATION OG FOR AT SPONSORERE:
www.vedicpandits.org/da/
kontor@meditertm.dk

Hovedcampus i Indiens Brahmasthan,
hvor mere end 2.000
Maharishi
Vediske
Pandits udfører yagyaer sammen.

MAHARISHI NATIONALE YAGYAPROGRAM
Det Nationale Yagya-program er en kraftfuld anvendelse af Maharishi Yagya teknologien på nationalt niveau, for at forebygge
problemer og forbedre hele nationens skæbne. Nationale Yagyaer
gør brug af specifikke vediske lyde, der reciteres på et fint bevidsthedsniveau. De udøves over et antal dage for at opnå en bestemt
effekt, f.eks. at fjerne negativitet eller at fremme kohærens og
harmoni i en nation.

DET GLOBALE MÅNEDLIGE SPONSORPROGRAM
Det månedlige sponsorprogram gør det muligt for enhver at deltage 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 univers. At understøtte dem kommer øjeblikkeligt tilbage til mig på det
allerfineste følelsesplan og hinsides det.”
– En sponsors erfaring

DIN STØTTE

LÆS MERE

• Vil være med til at finansiere 9.000 Vediske Pandits, så
de kan bo permanent i det centrale Indien og opretholde fred og harmoni i verden.

www.vedicpandits.org/da/

• Vil genskabe de Vediske Panditters rolle, som samfundets fredsskabere og bevare den mundtlige tradition
med recitation af vedaerne. Den er anerkendt af UNESCO, som værende en “enestående kulturarv af stor
betydning” for menneskeheden.
• Vil bidrage til Nationale Yagyaer til stor gavn for din
land.

DU KAN STØTTE:
Danske Bank.
Reg.nr.: 3208
Konto nr.: 1173057
Skriv ‘Pandits’ i tekstfeltet
Hvis du har spørgsmål kan du
skrive til:
kontor@meditertm.dk

