
Specielle Yagyaer er først og fremmest et middel til af skabe fred og give velstand 
til vores internationale familie. Desuden fejrer de dem, for hvem yagyaerne ud-
føres og de personer, der bestiller dem.

Hver enkelt af disse betydningsfulde Yagya-udførelser sætter livet i bevægelse 
fra det grundlæggende plan af ren, ubegrænset bevidsthed.

Specielle Yagyaer udføres af Maharishi Vediske Pandits, der har  fået omfatten-
de undervisning, tilrettelagt af Maharishi personlig, i både yoga og yagya. Ud-
øvelsen af Specielle Yagyaer betyder altafgørende støtte til Maharishi Vediske 
Pandits i Indien. Der er to niveauer for disse yagyaer, begyndende ved $1.000.

Specielle Yagyaer kan bestilles på egne vegne, for familiemedlemmer eller for 
venner.

For yderligere information og bestilling: 
VedicPandits.org  •  SpecialYagyas@VedicPandits.org

Maharishi Specielle Yagyaer

Giver naturens støtte til den enkelte og hele verden.

for FØDSELSDAGE, VELVÆRE, BRYLLUPPER, 
BRYLLUPSDAGE OG BARNEFØDSEL

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



For yderligere information og bestilling:
VedicPandits.org  •  SpecialYagyas@VedicPandits.org

eller kontakt:  
Kadri og Bjørn Henriksen  

kontor@meditertm.dk • Telefon: 59 91 91 91 

Nogle erfaringer af Specielle Yagyaer:

Yagya for velvære: “Hele dagen var meget smuk og fredfyldt, 
med en sødmefyldt, gnidningsløs følelse omkring mig. Der var 
en meget dyb og blid oplevelse af omsorgsfuldhed, som svævede 
i og gennemtrængte atmosfæren.” AW

Fødselsdags-yagya: “Under min fødselsdags-yagya var jeg 
mere opstemt og positiv, og kreativiteten i forbindelse med 
mit forfatterskab var større. Klarheden i mit sind var forfri-
skende og opløftende. Jeg følte mig forbundet med alt omkring 
mig.” HP

Fødselsdags-yagya: “Oplevelsen under min fødselsdags-yag-
ya var fantastisk, enestående. Som en violin, der spillede og 
skabte fred og vedvarende lykke.” OM

Bryllupsdags-yagya: “Fra det øjeblik jeg bestilte en Speciel 
Yagya for at fejre vores bryllupsdag, skete der noget meget 
specielt i vores indbyrdes forhold, der gjorde vores ægteskab 
dybere og mere stærkt end nogensinde.” GJ

Bryllups-yagya: “Vores bryllups-yagya var en vidunderlig op-
levelse. Under ceremonien var der en fornemmelse af blidhed 
og speciel stilhed. Jeg følte en usædvanlig åbenhed i mit hjerte, 
der flød over af glæde, kærlighed og gavmildhed. De positive 
virkninger fortsatte selv efter bryllupsdagen.” DLP


