Wereldwijd Vredesinitiatief
Handleiding bij de diapresentatie
ongeveer 30’
Feedback wordt ten zeerste op prijs gesteld. Vragen en commentaar
zijn welkom bij de Ambassador Resource Office: ARO@maharishi.net.
Vooraleer je deze presentatie geeft, overloop het document
INSTRUCTIES BIJ DE PRESENTATIE.
DRUK DEZE HANDLEIDING AF ZODAT JE ZE BIJ DE HAND HEBT OM AF
TE LEZEN.
We raden je aan deze toelichting door te nemen om jezelf vertrouwd
te maken met het material vooraleer uw eerste presentatie te geven.

SLIDE
#

MONDELINGE TOELICHTING BIJ DE SLIDES:
Terwijl je door de diareeks gaat, lees onderstaande
bijbehorende tekst, daar waar het van toepassing is.
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Gewoon lezen
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Het wereldwijde vredesinitiatief is een initiatief van Maharishi
Mahesh Yogi...... Jai Guru Dev
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De wetenschap van vrede
• Toegenomen hersenfunctie door de Transcendente
Meditatietechniek
• Het verenigd veld van bewustzijn
• Het Maharishi effect
• Het uitgebreide en wereldwijde Maharishi effect
Een op bewijsvoering gebaseerde aanpak van wereldvrede
•
Conclusies van wetenschappelijk onderzoek en
demonstratieprojecten
Maharishi Vedische Pandits - Een vredescheppende groep
• Wie zijn ze en wat doen ze
• Het Maharishi nationale yagyaprogramma

•
•

De heropleving van de traditie van Vedische Pandits
De Visie

De Brahmasthan van India - Het centrum van India
• De wereldhoofdstad voor wereldvrede
• Bijeenkomsten waar men de recitaties van de Vedische
Pandits kan bijwonen
Het wereldwijde maandelijkse donatieprogramma
• Hoe het doel te bereiken
• Hoe kan u meedoen om wereldvrede te scheppen
en Maharishi Special Yagyas
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Vul aan met eigen kennis.
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Hoe we de wereld buiten ons waarnemen en daar op reageren
wordt bepaald door ons brein:
• of een situatie wordt gezien als bedreigend of veilig hangt af
van de mate van de opgewondenheid van de amygdala, ook
wel het “angstcentrum” genoemd.
• het vermogen om impulsief, gewelddadig gedrag te
controleren, hangt af van de ontwikkeling van de prefrontale
cortex, het “ hogere brein”, dat hogere uitvoerende functies
bestuurt, zoals impulsiviteit.
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fMRI: Het herstellen van gebalanceerd functioneren van
de hersenen. Chronische en/of traumatische stress sluit de
prefrontale cortex, het “hogere brein”, af en veroorzaakt
chronische excitatie van de amygdala, het “angstcentrum”. De
beoefening van TM neutraliseert de amygdala en de
omliggende subcorticale structuren (blauw), en stimuleert de
activiteit in the prefrontale cortex (oranje) waardoor hoger
moreel gedrag wordt bevorderd.
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Hersenonderzoekers hebben gevonden dat tijdens de
beoefening van de Transcendente Meditatietechniek, de

hersenen meer coherent en geïntegreerd worden, en dat deze
verhoogde effectiviteit van het functioneren van de hersenen
mettertijd groeit door tweemaal daags TM te beoefenen, en
dit zelfs buiten de meditatie, waardoor zowel het mentale
functioneren als de algehele gezondheid toeneemt.
Door de TM-techniek krijgt iemand een unieke ervaring van de
4de belangrijke bewustzijnstoestand (die verschilt van waken,
dromen, of de slaaptoestand van bewustzijn), dit is een
toestand van diepe lichamelijke ontspanning en verhoogde
mentale alertheid. Transcendente Meditatie vermindert stress
en verbetert individueel gedrag.
De moderne natuurkunde laat zien dat op kleinere tijd en
ruimte niveaus er meer verenigde niveaus zijn van het
functioneren van de natuur. Dit heeft geleid tot de ontdekking
van het verenigd veld (“superstring field”) dat aan de basis
ligt van het universum. Het Transcendente Meditatie- en het
gevorderde TM-Sidhiprogramma voorziet in de directe
ervaring van stillere, diepere niveaus van denken, dat
uiteindelijk resulteert in de ervaring van het verenigd veld aan
de basis van geest en materie. De groepsgewijze beoefening
stimuleert dit universele verenigde veld van collectief
bewustzijn heel krachtig, waardoor een aantoonbare
coherente invloed ontstaat doorheen de hele samenleving.

Transcendent bewustzijn is het verenigde veld van bewustzijn,
dat het verenigd veld van alle wetten van de natuur is. Dit
veld is onbegrensde alertheid, want je ervaart alleen maar
jezelf zonder een andere gedachte te hebben. Wanneer je op
regelmatige basis contact maakt met dit verenigde veld, wordt
je dagelijks leven doordrenkt van transcendent bewustzijn. Je
leeft dan je leven in overeenstemming met de natuurwet, wat
resulteert in meer energie en creativiteit. Je leven begint zich
op alle niveaus te ontplooiien. Problemen beginnen te
verdwijnen en je ervaart meer geluk. Intelligentie verhoogt en
het geheugen verbetert. Je immuunsysteem wordt sterker,
waardoor er meer weerstand komt tegen ziekte. Je ervaart
betere en meer harmonieuze relaties en het leven wordt in
zijn geheel plezieriger.
Zowel theoretisch als empirisch onderzoek toont aan dat het
verenigde veld fundamenteel een bewustzijnsveld is. De

fundamentele kwaliteiten van het verenigd veld - intelligentie,
dynamiek, en zelfbewustzijn (dat is “zelfrefererend,” de nonAbelian eigenschap van zelfinteractie) – zijn de definiërende
karakteristieken van bewustzijn.
Uitgebreid gepubliceerd onderzoek laat verder zien dat
menselijk bewustzijn directe toegang tot en de ervaring kan
hebben van het verenigde veld in de meest uitgebreide
toestand van menselijk gewaar zijn, bekend onder de naam
“zuiver bewustzijn”. Deze ervaring van het verenigd veld zuiver bewustzijn - vormt een 4de belangrijke toestand van
menselijk bewustzijn, die fysiologisch en subjectief verschilt
van waken, dromen en diepe slaap. Deze ervaring is een
teken van het begin van volledige EEG-coherentie en
toegenomen alfa kracht. Het is een aanwijzing van een
maximale ordelijke hersenfunctie en het gebruik van het
volledige brein.
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Lees de titel.
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Een onoverwinnelijke grens die het land ondoordringbaar
maakt voor elke schadelijke invloed van buitenaf. Het
Maharishi effect verwijst naar de groei van harmonie in de
samenleving, als resultaat van de beoefening van Maharishi’s
vedische technologie - de technologie van de natuurwet - door
een klein deel van de bevolking. Wanneer de invloed van
coherentie gegenereerd door deze technologie voldoende
intensiteit bereikt, ontstaat er een geïntegreerd nationaal
bewustzijn. Hierdoor wordt de culturele integriteit van het
land versterkt omdat het leven meer in overeenstemming
raakt met de natuurwet. Het resultaat is de ontwikkeling van
een onafhankelijk en onoverwinnelijk pantser voor de natie,
die automatisch elke negatieve invloed van buitenaf weert. Op
die manier wordt de geïntegreerde staat van het nationale
bewustzijn, ontstaan door het Maharishi effect, een
‘Meissnereffect’ voor het land, waardoor het ondoordringbaar
wordt voor externe verstoring.
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GEWONE GELEIDER
Een gewone elektrische geleider laat incoherente,
wanordelijke elektronen toe, waardoor een extern magnetisch
veld kan doordringen in de geleider.

SUPERGELEIDER
In een supergeleider zorgen collectief coherent functionerende
elektronen er spontaan voor dat een extern magnetisch veld
buiten gesloten wordt, waardoor de ondoordringbare status
gehandhaafd blijft. Dit voorbeeld van onoverwinnelijkheid is
niet uniek in de natuur; vergelijkbare verschijnselen van
onoverwinnelijkheid kan men vinden in vele onderdelen van
de natuurkundige en biologische wetenschappen. In elke
casus vindt men dat het vermogen van het system om
wanorde te weerstaan steeds gebaseerd is op coherent
collectief functioneren.
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In 1975 luidde Maharishi de dageraad van een nieuw tijdperk
in. Hij zei: ‘door het venster van de wetenschap zien we de
dageraad van de tijd van verlichting'.
Wetenschappelijk onderzoek toonde aan dat in steden over de
hele wereld, waar slechts één procent van de bevolking de
Transcendente Meditatietechniek beoefende, de tendens van
de groei in misdaadcijfers werd omgekeerd, een blijk van
toename in orde en harmonie. Wetenschappelijke
onderzoekers noemden dit verschijnsel van toenemende
coherentie in het collectieve bewustzijn van een land ‘het
Maharishi effect’ omdat het de verwezenlijking was van
Maharishi's belofte aan de samenleving, die hij in de eerste
dagen van de oprichting van zijn beweging deed (Madras,
India, 1957). Het Maharishi effect bevestigt het principe dat
individueel bewustzijn het collectieve bewustzijn beïnvloed.
Zowat 50 wetenschappelijke onderzoeken, uitgevoerd in de
afgelopen 25 jaar, bevestigen het unieke effect en de
belangrijke voordelen die het Maharishi effect meebrengt voor
een land. In deze onderzoeken zijn de meest rigoureuze
onderzoeksmethodes en evaluatieprocedures toegepast die
beschikbaar zijn in de sociale wetenschappen, inclusief
'tijdreeksanalyse', waarmee wekelijkse- en seizoenscycli
kunnen worden gecontroleerd. (Ref.: Scientific Research on
Maharishi's Transcendental Meditation Programme - Collected
Papers 98, 166, 317-320, 331, and 402.)
Het onderzoek laat zien dat de invloed van coherentie door
het Maharishi effect gemeten kan worden op zowel nationale
als internationale niveaus. Verhoogde coherentie in een land

drukt zich uit in toegenomen en verbeterde nationale
harmonie en welzijn. Bovendien brengt deze interne
coherentie en harmonie een invloed voort, die voorbij de
nationale grenzen gaat, die zich uitdrukt in verbeterde
internationale relaties en verminderde internationale
conflicten.

“Het verschijnsel van het Maharishi effect (zoals het
verschijnsel van het Meissnereffect in de fysica) dat ontdekt is
door wetenschappers, heeft herhaaldelijk bevestigd dat
coherentie in het collectieve bewustzijn en positiviteit en
harmonie in het nationale bewustzijn geproduceerd worden
door de groepsgewijze beoefening van mijn Transcendente
Meditatie.
Dit is een bewijs dat het een formule is om een onomkeerbare
wereldvrede en Hemel op Aarde te scheppen, alle goeds voor
iedereen en geen goed voor niemand. Dat is de basis van een
coherent, geïntegreerde samenleving en een perfect
functionerende regering.” - Maharishi
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Het Transcendente Meditatie- en Sidhiprogramma (TMSidhiprogramma)
Tijdens het beoefenen van de Transcendente
Meditatietechniek wordt de geest stil als een meer met
golven, die helemaal vlak en stil zijn geworden.
Tijdens het TM-Sidhiprogramma begint de geest actief te
worden in zichzelf, net als kleine golfjes op een stil
wateroppervlak die zich verspreiden en zo de verste oever
bereiken. De Transcendente Meditatietechniek stelt de actieve
geest in staat om tot rust te komen en zijn stilste niveau te
ervaren, het transcendent bewustzijn.
Het TM-Sidhiprogramma oefent de geest om te functioneren
vanaf dit diepste niveau van rust. Hierdoor worden gedachten
en activiteiten op de meest krachtige en eenvoudige wijze tot
vervulling gebracht. Wetenschappelijk onderzoek heeft
aangetoond dat het TM-Sidhiprogramma een diepgaande
integratie van hersengolven teweegbrengt (EEG-coherentie),
waardoor een optimale hersenfunctie gecreëerd wordt, die de
basis vormt voor de ontwikkeling van iemands individuele,
volledige creatieve intelligentie.

Yogisch Vliegen
Het meest krachtige onderdeel van het TM-Sidhiprogramma
wordt yogisch vliegen genoemd. Tijdens het eerste stadium
van het yogisch vliegen beweegt het lichaam omhoog en naar
voren met korte sprongetjes. Inwendig is het een ervaring
van uitbundigheid, lichtheid en opborrelende gelukzaligheid
(bubbling bliss).
EEG-onderzoek tijdens het yogisch vliegen toont een
opvallend positieve correlatie aan tussen de overvloedige,
coherente alfagolven in vier gebieden van het brein, en de
ervaring van transcendent bewustzijn. Deze coherentie en
integratie van hersenfunctie is maximaal op het moment dat
het lichaam loskomt van de grond.
Wanneer yogisch vliegen wordt beoefend in groep, schept
deze invloed van het coherent functioneren van de hersenen
een positieve en harmonieuze invloed op de omgeving.
Hierdoor verminderen negatieve tendensen en positieve
harmonieuze tendensen nemen toe op alle niveaus in de
samenleving. Wetenschappers hebben dit verschijnsel het
Maharishi effect genoemd en het is de basis voor het
programma om wereldvrede en onoverwinnelijkheid te
creëren.
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Het uitgebreide Maharishi effect, ontdekt in 1978, ontstaat
wanneer de vierkantswortel uit één procent van de populatie
het Transcendente Meditatie en TM-Sidhiprogramma
beoefent op één locatie. Dit brengt coherentie teweeg in het
collectieve bewustzijn, waardoor positieve tendensen
toenemen in de samenleving.
De vierkantswortel van 1% van de wereldbevolking is
voldoende om stress in de samenleving op te lossen. Stress
in het collectieve bewustzijn is niet alleen een voedingsbodem
voor terrorisme en oorlog, het is tevens de bron van misdaad,
en van economische instabiliteit en incoherentie in een
regering. Door sociale stress te verminderen hebben grote
groepen vredescheppende experts laten zien dat zij een
belangrijk voordeel kunnen opleveren voor de samenleving.
Onderzoek heeft aangetoond dat groepen yogische vliegers,
allen beschikkend over coherente hersengolven, een
verenigend en integrerend effect teweegbrengen en

coherentie scheppen in het collectieve bewustzijn van de
samenleving. Dit resulteert in een vermindering van negatieve
tendensen in de hele samenleving, zoals bvb misdaad,
ongevallen en ziekte, en een toename in positieve sociale,
economische en politieke tendensen. Wetenschappelijke
studies van dit verschijnsel laten zien dat als een groep van
tenminste 9000 yogische vliegers deze coherentiescheppende
effecten op wereldwijde schaal kunnen voortbrengen, geweld
en negatieve trends wereldwijd zullen verminderen.
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Meer dan 600 wetenschappelijke studies aan meer dan 200
onafhankelijke universiteiten en onderzoekscentra over de
hele wereld, werden in de afgelopen 40 jaar gedaan naar de
voordelen van het Transcendente Meditatieprogramma. De
overheid in de USA, het ‘National Institute of Health’, heeft
meer dan 26 miljoen dollar toegekend voor onderzoek naar de
op preventie gerichte gezondheidsvoordelen van het TM
programma.
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Meer dan 4.000 gevorderde TM experts kwamen in de zomer
van 1993 bijeen in Washington DC, om een demonstratie te
geven van het effect van op 'Hersencoherentie gebaseerde
aanpak naar vrede'. Het doel was een daling aan te tonen van
gewelddadige misdaad in de hoofdstad van de USA
Voorafgaand aan de demonstratie werd voorspeld dat de
misdaad minimaal 20% zou afnemen. In werkelijkheid nam de
misdaad tijdens de demonstratieperiode (p < 10-8) meer dan
23% af. Het onderzoek werd gepubliceerd in het peerreviewed wetenschappelijke tijdschrift ‘Social Indicators
Research’.
Of dit:
In de zomer van 1993 kwamen er 4000 mensen samen in
Washington DC. Zij waren nieuwsgierig of hun beoefening van
de Transcendente Meditatietechniek in groepsverband
gedurende 2 maanden effect zou hebben op de
misdaadcijfers. Dr. John Hagelin, een quantum physicus,

voorspelde dat de misdaad tenminste met 20% zou afnemen.
De politiecommissaris verkondigde op het avondnieuws dat er
een sneeuwstorm voor nodig was, midden in de zomer, om dit
te bereiken.
Toch lieten de openbare statistieken zien dat na twee
maanden de misdaad met 23% was afgenomen.
Aangezien de kennis van de natuur bij de meeste mensen
gebaseerd is op de klassieke mechanica, lijkt dit
experimentele resultaat onwaarschijnlijk. Echter, bekeken
vanuit de kennis van de quantum mechanica, laat deze
Washington D.C. studie zien dat dezelfde principes worden
gevolgd als bij het Meissner Effect. Die principes werden al
lang geleden beschreven in de Yoga Sutra's van Patanjali “in
de nabijheid van yoga worden negatieve tendensen
geëlimineerd” (“in the vicinity of yoga, hostile tendencies are
eliminated.”)
In een statistische onderzoeksmethode - 'een
tijdreeksanalyse' - werden de procentuele misdaadcijfers
(moord, diefstal en verkrachting) gecorreleerd aan de omvang
van de coherentiescheppende groep.
De maximale afname was 23,3% in de laatste twee weken
van het project; wanneer men dit vergeleek met de
verwachtte toename voor deze periode, dan was de afname
30,4%.
Het effect nam toe naar het eind van de demonstratieperiode
en duurde voort tot 8 weken na het project.
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Omdat het begrip van de realiteit van de meeste mensen
gebaseerd is op de klassieke mechanica lijkt dit experimentele
resultaat onwaarschijnlijk. Als men echter de quantum
mechanica als vertrekpunt neemt, ziet men dat de
Washington, D.C. studie dezelfde principes volgt als van het
Meissnereffect. Deze waren lang geleden al beschreven in de
Yoga Sutra's van Patanjali - “in de nabijheid van yoga worden
negatieve tendensen geëlimineerd” (in the vicinity of yoga,
hostile tendencies are eliminated).
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Veda is de totaliteit van de Natuurwet, het is de bron van alle
takken van kennis, van alle wetenschappen en van alle
religies.
Vedische kennis is onafhankelijk van tijd en kan nooit verloren
gaan, omdat het zijn holistische basis heeft in het onmanifeste
transcendente veld van het leven. Veda is die totale kennis die
de innerlijke realiteit is van ieders leven.
Hoewel deze kennis nu in boeken terug te vinden is, is het
oorspronkelijk een mondelinge traditie, die doorheen de tijd
bewaard is gebleven door de vedische families van India,
wiens erfelijke rol het is om de behoeders van deze kennis te
zijn.
Het wereldwijde vredesinitiatief is ingebed in de kennis en de
technieken van India's vedische traditie. Vedisch komt van het
woord veda, wat het Sanskriet woord is voor kennis. De
veda's worden beschouwd als de oudste boeken van kennis
van de mensheid.
De vedische traditie is wellicht de oudste en meest
gerespecteerde bron van kennis rond bewustzijn en de
ontwikkeling van het menselijk potentieel.
Gedurende duizenden jaren onderzochten wijzen en zieners
van deze gezaghebbende traditie het peil van het menselijke
potentieel en schouwden de middelen om dit potentieel tot
een levendige werkelijkheid te maken voor iedereen.
De vedische traditie geeft aan dat de regelmatige ervaring van
transcendent bewustzijn - samadhi genoemd in de vedische
teksten - voeding geeft aan de groei van het menselijke
potentieel naar hogere niveaus van bewustzijn en uiteindelijk
leidt tot verlichting.
Verder geven de vedische teksten aan dat de ervaring in
groepsverband van dit verenigde niveau van bewustzijn
wijdverspreid voordeel heeft voor de samenleving.
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De vedische traditie is oorspronkelijk een mondelinge traditie.
Eeuwenlang werd de vedische wijsheid mondeling
overgedragen van vader op zoon en van leraar op student
binnen een selecte groep van families, wiens erfelijke rol het
was om deze kennis te bewaren voor het nageslacht.
De zonen van deze vedische families zijn de vedische pandits,

die zich vroeger, in lang vervlogen tijden, op jonge leeftijd
volledig toewijdden aan het meesterschap van meditatie en de
recitatie van de veda's. Uit respect voor deze eeuwenoude
traditie heeft de UNESCO - United Nations Education Scientific
and Cultural Organization - deze mondelinge recitatie van de
veda en de vedische literatuur een “onaantastbaar erfgoed
voor de mensheid“ genoemd.
In de afgelopen 50 jaar heeft Maharishi Mahesh Yogi, die
beschouwd wordt als een van de grootste kenners en leraren
van de veda en de vedische literatuur in de recente
geschiedenis, deze kennis en de beoefening ervan hersteld bij
de traditionele bewaarders, de vedische pandits.
Maharishi ontwikkelde ondermeer een systematisch
lesprogramma voor de opleiding van de vedische
vredescheppende deskundigen, een opleiding die in heel India
ongeëvenaard is vanwege de hoge kwaliteit van het
onderwijs. Het resultaat is dat de specialisten, die deze
opleiding in Maharishi's systeem hebben gevolgd de titel de
‘Maharishi Vedische Pandits’ krijgen. Dit is vergelijkbaar met
een universitaire Mastertitel.

22

Gewoon lezen.

23

Yagya is een aloude vedische technologie voor preventie van
problemen en de bevordering van succes en voorspoed.
Yagya omvat de toepassing van welomschreven klanken
(mantra's) uit de veda's. Als deze klanken op een verfijnd
niveau van bewustzijn gereciteerd worden door getrainde
vedische specialisten, kan een heel specifiek effect bereikt
worden: bvb, hindernissen elimineren, dreigend gevaar
onschadelijk maken, gezondheid bevorderen, financieel
succes, en zelfs wereldvrede.
De rol van handelingen uitgevoerd door de pandits
De fysieke handelingen uitgevoerd door de Maharishi Vedische
Pandits gedurende de Yagyarecitaities zijn zoals kleine zaadjes
die worden geplant in een vruchtbaar veld dat wordt
voortgebracht door hun alert transcendent bewustzijn en door
de perfecte uitspraak van de klank.

De specifieke handelingen zijn op zichzelf niet belangrijk maar
komen overeen met de intentie van elk deel van de recitatie.
Zij fungeren zoals een klein symbool ter bewustmaking, om
de pandit te herinneren aan het juiste ‘aanvoelen’ van het
veel grotere, verstrekkende, gewenste effect van
transformatie – het doel of de Sankalpa van de yagya.
Als voorbeeld is er de volheid en zoetheid van een stuk fruit
dat door de pandit wordt gezien en vastgehouden. Dit maakt
hem bewust van de universele kwaliteit van volheid en
zoetheid.
De aandacht en intentie zijn levendig op elk moment – waar
je de aandacht op richt groeit!
Yagya’s zijn zoals een normale vorm van hoffelijkheid – ‘Zoals
je zaait zul je oogsten’ is een algemeen aanvaard begrip bij
alle mensen. Als we de gunst willen van de impulsen van de
natuurwetten die het leven leiden op verschillende niveau’s,
dan bieden we hen onze gunst aan.
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Deze uitgebreide, langdurige opleiding is ontwikkeld en
ingesteld onder Maharishi’s directe en van nabij betrokken
persoonlijke leiding, in samenwerking met de beste en meest
gerespecteerde meester vedische pandits uit heel India.
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Toon video 2
8 minuten
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Het Maharishi nationale yagyaprogramma is een krachtige
toepassing van de Maharishi yagyatechnologie op nationaal
niveau om problemen te voorkomen en om het geluk van de
hele natie te bevorderen.
Bij nationale yagyas zijn grote groepen Maharishi vedische
pandits betrokken die allen samen gelokaliseerd zijn in de
Brahmasthan, het geografische centrum van India.
Deze nationale yagyas duren een aantal dagen of zelfs weken,
afhankelijk van de grootte van het gewenste effect en de
omvang van het probleem dat moet afgewend worden of

onschadelijk gemaakt, zoals bvb een natuurramp, uitbarsting
van geweld of een ernstige economische crisis.
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•

•

•

•

Verenigd Koninkrijk: De uitmuntende prestatie van de
economie in het Verenigd Koninkrijk heeft bankiers en
economen compleet in verwarring gebracht. Er is op alle
niveaus veel meer groei dan zij hadden voorspeld.
Portugal: Er was een massale weerstand tegen een
nieuwe en harde 'aparte sociale belasting'. Dit werd
opgelost op een geweldloze, nationaal verenigende en
vreedzame manier.
Libanon: Regelmatige nationale yagya's hebben sinds
januari 2011 gezorgd voor een beschermend schild
tegen lokale negativiteit en schadelijke invloeden van
buitenaf. Interne spanningen en conflicten waren
onbeduidend, veel politieke moordaanslagen faalden,
terroristische plannen werden vooraf ontdekt en
onschadelijk gemaakt en gewapende conflicten werden
voorkomen. Yagyadonoren rapporteerden prachtige
persoonlijke voordelen. Zelfs de president van Libanon
kondigde aan: “Libanon leeft in een conditie van
onverwachte stabiliteit sinds januari 2011 tot nu toe”.
VS: Nationale yagya's brachten regen naar
uitgedroogde gebieden, een stabiele economische groei
van 3,1%, minder werkloosheid, toegenomen industriële
omzet, sterke groei van het consumentenvertrouwen,
rustige en coherent verlopen verkiezingen en zelfs de
gevreesde 21ste december verliep in een bijzonder
positieve sfeer.

•

Turkije: de economische wereldcrisis raakt Turkije niet.
Buurlanden zijn in oorlog, maar in Turkije is er vrede.
De economische groei is bijna 6% en werkloosheid zakte
naar 9%. Er is meer aandacht voor het milieu, meer
herbruikbare energie in gebruik en genetisch
gemanipuleerd voedsel wordt uitgebannen. Donoren van
nationale yagya's zeggen dat ze heel snel steun van de
natuur ervaren.

•

Ghana: de Nationale directeur van Ghana stuurde ons
volgend bericht: “Ik stuur jullie dit nieuws over Ghana's
laatste verkiezingen, die plaatsvonden na onze laatste
yagya voor ons land. Het is omschreven als de beste en

meest vredige verkiezingen in de geschiedenis van het
land. Dat dit bijzonder is voor een land in Afrika, spreekt
boekdelen. We zijn dankbaar voor jullie en onze ‘Holy
Tradition of Masters’ en voor onze eigen Maharishi Ji die
ons deze geweldige kennis heeft nagelaten. We hopen
ook dat we op onze eigen bescheiden manier kunnen
bijdragen aan de vrede. Nationale directeur van Ghana.
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“Yogisch vliegen en yagya's zijn het enige middel om
wereldbewustzijn hoog te houden op een onophoudelijk
niveau van onoverwinnelijkheid. Ik wil van nu af aan zo groot
mogelijke groepen vedische pandits installeren, maar ik moet
daarbij voorzichtig zijn, want eens ze ingezet zijn moeten er
ook de nodige fondsen zijn om ermee door te gaan en hen te
ondersteunen. De enige wijze manier om dat nu te doen is om
plaatsen van vedische kennis op te richten, want de vedische
vibraties van de uitvoeringen van de vedische pandits hebben
bewezen dat ze de hele wereld kunnen aanzetten om te leven
volgens de natuurwet en zo een nieuwe gouden toekomst
voor het menselijk ras in te luiden. Maharishi
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In deze dia zien we de pandits een puja uitvoeren tijdens een
viering in de Brahmasthan, het geografische centrum van een
land – in dit geval India.
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De Berlijnse Muur was een grens die in 1961 werd opgericht
door de Duitse Democratische Republiek (DDR, Oost
Duitsland), en die West-Berlijn volledig afsloot van het
omliggende Oost-Duitsland en Oost-Berlijn. Deze muur diende
ervoor om massale emigratie en overloperij van uit de DDR
tegen te gaan. Dit was tekenend voor Duitsland en het
communistische Oostblok tijdens de naoorlogse periode.
Op 9 november 1989 kondigde de Oost-Duitse regering aan
dat alle DDR-burgers een bezoek konden brengen aan WestDuitsland en West-Berlijn. Grote groepen Oost- Duitsers
klommen op en over de Berlijnse Muur, er was een feestelijke

en euforische atmosfeer aan de overkant in gezelschap met
de West-Duitsers.
De Koude Oorlog (1947-1991) was het aanhouden van
politieke en militaire angst tussen de krachten van het
Westen, gedomineerd door de VS en de Nato als
bondgenoten, en de krachten van het Oostblok, gedomineerd
door de Sovjet-Unie samen met de leden van het
Warschaupact. Dit begon na het tijdelijke gezamenlijke
samenwerkingsverband tegen Nazi Duitsland, waarbij de
USSR en de VS naar voren kwamen als twee supermachten
met fundamentele economische en politieke tegenstellingen.
Het werd de Koude Oorlog genoemd, omdat de twee
supermachten nooit met elkaar in een direct militair gevecht
terecht kwamen. Cycli van relatieve rust werden afgewisseld
met perioden van grote spanning, die mogelijk tot een
wereldoorlog hadden kunnen leiden. In de tachtiger jaren van
de vorige eeuw, nam de druk op nationale onafhankelijkheid
steeds meer toe in Oost-Europa. Uiteindelijk maakten de
satellietlanden zich in 1989 vrij van Moskou tijdens een golf
van vredelievende revoluties, die slechts een paar weken
duurde.
Apartheid was een systeem van rassenscheiding die op een
wetgevende manier afgedwongen werd door de regeringen
van de Nationale Partij van Zuid-Afrika (die regeerden van
1984 to 1994). Tijdens deze periode werden de rechten van
de zwarte meerderheid van Zuid-Afrika beknot en werd de
overmacht van de blanke minderheid gehandhaafd. In 1990
begon President Frederik Willem de Klerk onderhandelingen
om de Apartheid te beëindigen. Dit leidde tot multiraciale
democratische verkiezingen in 1994, die gewonnen werden
door het Afrikaans Nationale Congres (ANC) van Nelson
Mandela. Hoewel het einde van de Apartheid wordt
toegeschreven aan de democratische verkiezingen in 1994,
vond de officiële afschaffing plaats in 1990.
Stoppen van wereldwijde conflicten (aanvullend op de
gebeurtenissen die al eerder genoemd zijn):
•

Tussen 1987 en 1991 waren er spontane nachtelijke
zangdemonstraties van nationale liederen die streng
verboden waren, door groepen van meer dan 100.000
demonstranten in Estland, Letland en Litouwen,

•
•
•
•

waarmee de Zingende Revolutie ontstond. Dit waren
evenementen waarbij de inwoners van Estland, Letland
en Litouwen lange kettingen van mensen maakten voor
vrijheid en onafhankelijkheid. Dit leidde in november
1988 tot de Estse Onafhankelijkheidsverklaring. In
augustus 1989 verenigden twee miljoen inwoners van
Estland, Letland en Litouwen zich tot een
ononderbroken ketting van 600 kilometer om vrede en
onafhankelijkheid af te dwingen. Deze gebeurtenis
wordt de Baltische weg genoemd.
Vietnam trekt in 1989 zijn troepen terug uit Cambodja,
waarmee een eind komt aan een 11-jaar durende
bezetting.
In december 1990 wordt Jean-Bertrand Aristide
verkozen tot president van Haïti, waarmee een einde
komt aan 30 jaar van militaire overheersing.
In 1991 komt er een eind aan de
onafhankelijkheidsoorlog in Eritrea (1961-1991).
In november 1991 herstellen China en Vietnam hun
diplomatieke betrekkingen na een breuk die 13 jaar
duurde en in 1979 leidde tot de Chinees-Vietnamese
oorlog.

(bron: Wikipedia.org)
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Het afnemen van oorlogen. Het ‘Uppsala Conflict Data
Project’ en het ‘Peace Research Institute’ van Oslo
publiceerden deze studie die de wereldwijde daling van
oorlogsdoden per bevolkingsaantal van 100.000 aantoont na
het einde van de Tweede Wereldoorlog.
In verband met de voordelen van de Transcendente
Meditatietechniek schreef Maharishi Mahesh Yogi in 1955:
“Vrede en levensvreugde komen u toe. Wijs ze niet af.
Komaan en geniet er van.”
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Eerder gepubliceerd onderzoek geeft aan dat een grote groep
van 9.000 specialisten in het TM en TM-Sidhiprogramma (bij
benadering de vierkantswortel uit één procent van de
wereldbevolking) op één locatie, voldoende moet zijn om het
‘Wereldwijde Maharishi Effect’ tot stand te brengen. Dat houdt
in: een positieve, vredelievende invloed met voldoende kracht

om het uitbreken van geweld en confilten te voorkomen, waar
dan ook ter wereld.
India is de meest geschikte locatie voor het vestigen van deze
groep van 9000 experten omwille van de lage kost per
persoon, voldoende aanwezigheid van getrainde specialisten,
beschikbare grond, huisvesting en de nodige faciliteiten.
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Toon video 4
1 minute en 30 seconden
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In het centrum van India heeft het initiatief voor wereldvrede
('the Global Peace Initiative') 730 ha grond aangekocht. De
basisinfrastructuur zoals wegen, voorzieningen, water en
communicatie is inmiddels tot stand gebracht. Er zijn meer
dan 200 gebouwen voltooid waarin meer dan 2000
vredescheppende specialisten comfortabel gehuisvest zijn.
Aan de bouw van meer accommodaties wordt gewerkt. Aan
het huidige tempo en afhankelijk van nodige fondsen is het
mogelijk om de huisvesting voor 9000 specialisten te
realiseren. Hierdoor bereiken we, van op één plek op aarde,
vrede en veiligheid voor de hele wereld
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Het eerste gebouw is de grote hal voor 10.000 pandits.
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Dit is een groep van 121 pandits die een Maha Rudrabhishek
van gemiddelde omvang uitvoeren. Het is een unieke en
ongelooflijke ervaring om de Rudra Abhishek yagya
persoonlijk bij te wonen. Hoewel we de handelingen die de
pandits tijdens het reciteren uitvoeren niet altijd zullen
begrijpen, zal iedereen voelen dat het een verlevendiging is
van innerlijke stilte en dynamiek. Het is alsof ons hele
lichaam, geest, emoties, zintuigen, opborrelen en levendig
worden gemaakt door de krachtige stilte van het zelf. Het is

een prachtige, diepgaande en unieke ervaring.
Elke week kunnen gasten in de grote hal yagya's bijwonen die
uitgevoerd worden door groepen van pandits. Soms bestaat
de groep uit 11 pandits, en soms zijn er 1331 pandits, dat is
het aantal dat nodig is voor de grote Ati Rudra Abhishek
yagya voor wereldvrede.

11 Pandits = RudrAbhishek
11 x 11 = 121 Pandits = MahaRudrAbhishek
121 x 11 = 1331 Pandits = Ati RudrAbhishek.
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Een drie uur durende Rudra Abhishekceremonie uitgevoerd
door 1331 pandits in aanwezigheid van bezoekers.

48

Toon video 5
1’ 40”
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Gasten voelen zich gelukkig na het ervaren van de Rudra
Abhishek uitvoering
Ervaringen:
‘Tijdens de cursus in de Brahmasthan van India ervoer ik een
zeer diepgaand gevoel van coherentie en helderheid – sterker
dan ik ooit vroeger ervoer. De atmosfeer was zacht en licht;
er was nergens weerstand; het was als een wrijvingsloos
vloeien. Het leven verliep zonder inspanning, zonder oordelen
en was gemakkelijk als het tekenen van een lijn in de lucht
met een vinger.
Het TM siddhi programma was eveneens moeiteloos waarbij
de gedachte aan de mantra of surtra’s verscheen vanuit een
bron van volledige doorzichtigheid.

Ik was getuige van zoveel vrijgevigheiden en liefde tussen de
deelnemers, dat raakte mijn hart. Het leven tussen de
deelnemers en de leden van de staff gedurende deze speciale
week was de meest wonderlijke evaring tot heden.
Ik kan iedereen die zich naar de Brahmasthan kan begeven
aanraden dit te doen.’ - BE United States
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Onze maandelijkse receptiedagen van ambassadeurs
Dagindeling:
10.00-12:30 Rudrabhishek (Yagya voor vrede) in de
voormalige residentie van Maharishi
12:30-14.30 Lunch
14.30-16.00 Middagbijeenkomst:
Inspirerende video met een lezing van Maharishi
Speciale gastsprekers
Nieuws en inspiratie
Live Vedische recitative
Als het voor u niet mogelijk is om de receptiedagen
persoonlijk bij te wonen dan kunt u zich online aanmelden bij:
www.mgcwp.org/bstreception
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•

•

•

Beide organisaties zijn non-profitorganisaties en de
donaties zijn fiscaal aftrekbaar. Hun missie is om
fondsen beschikbaar te stellen voor de training en
ondersteuning van de vredescheppende specialisten in
India en om een permanent financieringsfonds te
organiseren, zodat de steun aan het project altijd
verzekerd blijft.
Dit betekent een wereldwijd geldinzamelingprogramma
dat donaties ontvangt en de investeringen van het
kapitaal beheert (endowment fund).
De stichting houdt toezicht en controleert alle
uitbetalingen naar de organiserende partners in India
(Maharishi Veda Vigyan Vishwa Vidya Peeth [MVVVVP])

•
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om er zeker van te zijn dat ieder doel van het project
bereikt wordt.
Beide organisaties hebben dezelfde uitvoerende
beleidsstructuur.

Lees de verschillende mogelijkheden.
Grote donaties: donaties vanaf 15,000 USD en meer.
Cursussen: inkomsten die voorkomen uit de cursussen
gehouden in de Brahmasthan van India.
Bedrijven die pandits ondersteunen door:
- Maandelijkse donaties
- Jaarlijks dividend aan de Brahmananda Saraswati
Foundation
- Het toekennen van aandelen aan de Brahmananda Saraswati
Foundation
Geplande giften: bvb legaten en wilsbeschikkingen uit
pensioenfondsen
Eenieder die vragen heeft over geplande giften of over de
steun van bedrijven aan pandits kan hierover informatie
vinden op onze website: https://vedicpandits.org/donate,
gebruik de ‘contact us’ knop en stuur een email naar:
vedicpandits@maharishi.net; of voel je vrij om contact op te
nemen met Dr. Larry Chroman op:
lchroman108@gmail.com.

Andere manieren om de Maharishi Vedische Pandits te
ondersteunen:
- Donaties zoals onroerend goed, aandelen, obligaties,
juwelen, waardevolle verzamelingen zoals postzegels of
munten.
- Giften van levensverzekeringen en pensioenrekeningen.
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Groei van donaties
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Groei van het aantal regelmatige maandelijkse donoren
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Nationaal Yagyaprogramma
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Donaties vergeleken met het doel
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Elke donatie aan het wereldwijde maandelijkse donatie
programma gaat naar een nationale yagya. Grotere donaties
= krachtigere nationale yagya’s.
Ervaringen van donoren aan de Maharishi Vedische Pandits en
de nationale yagya’s:
“We genieten groter succes in ons bedrijf en een wezenlijke
verbinding met de natuurwet. Dit is een ander groot geschenk
en een kans van Maharishi, dat we nu als een essentieel
onderdeel van ons bedrijf beschouwen.” ¨- D.G., Vero Beach,
FL
“Het nationale yagyaprogramma is mijn leven aan het
veranderen. Activiteiten lopen nu veel gemakkelijker. God,
zegen alle Maharishi Vedische Pandits. Ik ben nu lid van de
maandelijkse donatieronde. Het is elk penny waard.” - M.E.,
Ojo Calliente, NM
“Elke keer dat ik een donatie doe aan de Brahmananda
Saraswati Foundation, heb ik het gevoel dat ik een offergave
doe aan de diepste waarde van mijn Zelf. Dit is mijn land,
mijn wereld, mijn universum. Daar steun aan geven, komt
onmiddellijk terug naar mij op het fijnste niveau van voelen
en daar voorbij.”
“Ze begon te doneren in juni 2012. Toen gebeurde er iets heel
positief in haar leven. Ze droomde ervan om een
pensioenuitkering van de regering te kunnen ontvangen en
ook om daarnaast te kunnen blijven werken. Ze vertelde me
dat dit zeer gemakkelijk en snel gebeurde, om een salaris van

de regering te krijgen zonder dat haar huidige baan te
verliezen. Zij gelooft dat ze de juiste steun van de natuur
ontving vanwege haar donatie aan de pandits.” Ambassadeur
in Turkije
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Zoals alle Maharishi yagya’s zijn speciale Yagya’s allereerst
bedoeld om vrede en welvaart te creëren voor onze hele
wereldfamilie. Bovendien bevoordelen ze de donateurs die
deze yagya’s aanvragen door de steun van de natuur voor
henzelf en hun familie in de verschillende aspecten van hun
leven.
Yagya’s voor een verjaardag, huwelijk, huwelijksverjaardag of
een geboorte worden uitgevoerd op sleutelmomenten,
overgangen in de tijd waarop specifieke wetten van de natuur
bijzonder levendig en toegankelijk zijn.
Yagya’s voor welzijn kunnen op elk moment van het jaar
worden gedaan in onbeperkt aantal, zelfs maandelijks.
Wanneer u deze aanvraagt selecteert u de door u gekozen
datum voor de welzijnsyagya.
Deze special yagya’s kunnen aangevraagd worden voor u zelf,
voor leden van uw familie of voor vrienden.
Elk van deze belangrijke yagya uitvoeringen beroert het leven
op een diepgaande manier — vanaf het fundamenteel niveau
van het verenigde veld zelf. Hierdoor verheffen ze niet alleen
het individu maar bevorderen ze ook vrede en vooruitgang
voor de hele samenleving en verwijderen ze disharmonie.
Speciale yagya’s zijn ontworpen om de grootst mogelijke
steun van de wetten van de natuur te geven op de juiste
tijdstip wanneer deze het meest levendig zijn.

Mensen vragen special yagya’s aan voor hun moeder, vader of
kinderen. Sommige families bestellen in één keer
verjaardagsyagya’s voor iedereen in de familie. De volgende
ervaring is van een deelnemer aan een speciale yagya. ‘Mijn
lichaam, emoties en dagelijkse activiteiten lijken vlotter en
gemakkelijker door de yagya. Zelfs de meest uitdagende
situaties, zowel op persoonlijk als familiaal vlak lijken zich

moeiteloos op te lossen. Dit is leven zoals het bedoeld was.’
M.H.
Het is erg gemakkelijk om een yagya aan te vragen.
De aanvraag en betaling kan volledig online gebeuren. Klik op
de onderstaande oranje knop ‘Vraag een Speciale Yagya aan’.
Laat ons weten als u vragen heeft:
specialyagyas@vedicpandits.org
Stuur uw aanvraag minstens één week van tevoren.
We hebben uw geboorteplaats en geboortetijd nodig.
VERJAARDAGEN Uitvoering op de verjaardag
Donatieniveaus: $1,000 | $2,500 | $5,000 | $10,000
YAGYA VOOR WELZIJN – het hele jaar door.
Donatieniveaus: $1,000 | $2,500 | $5,000 | $10,000
HUWELIJKEN Uitvoering op de trouwdag
Donatieniveaus: $1,500 | $3,000 | $6,000 | $10,000
HUWELIJKSJUBILEA Uitvoering op de trouwdag
Donatieniveaus: $1,500 | $3,000 | $6,000 | $10,000
GEBOORTE Uitgevoerd 40 dagen na de geboorte
Donatienieveaus: $1,000 | $2,500 | $5,000 | $10,000
Voor elk type yagya zijn vier niveaus beschikbaar, elk hoger
niveau met een groter effect. Elke Yagya wordt uitgevoerd
door verschillende Pandits. Bij elke hoger niveau van Yagya
zijn steeds meer Pandits betrokken zodat ze steeds krachtiger
worden.
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Gewoon lezen.
U kan ook een gezamenlijk donatie doen, samen met vrienden
van uw lokaal onoverwinnelijkheidcentrum, of met uw familie,
of mediterende vrienden en kennissen.
Op deze manier kunt u samen het bedrag delen dat nodig is
om maandelijks één pandit te sponseren (250 $), een pandit
student (120 $) of een leerling pandit (12 $). Hierdoor zou u
wel eens meer steun kunnen krijgen voor de harmonie en de
cohesie in de groep in wiens naam er is gedoneerd.
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Toon video 8
1’ 10 ”
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Door het venster van de wetenschap, een inleiding
Onderzoek naar Transcendente Meditatie
Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat door de
Transcendente Meditatietechniek, die de geest naar het
verenigd veld van bewustzijn brengt, het functioneren van de
hersenen verbeterd kan worden en dat zowel individuele als
collectieve stress afneemt.
Onderzoek naar het effect van groepscoherentie
Maharishi effect - Uitgebreid Maharishi effect – Wereldwijd
Maharishi effect
De beoefening door een groep van 1% van de bevolking
creëert een harmoniserend effect in de samenleving dat
uiteindelijk kan leiden tot wereldvrede. Dit effect wordt het
Maharishi effect genoemd.
Wanneer mediterenden ook het TM-Sidhiprogramma gaan
beoefenen en het yogisch vliegen is er slechts de
vierkantswortel uit 1% van de bevolking nodig om het
zogenoemde uitgebreide Maharishi effect teweeg te brengen.
Wanneer dit programma wordt toegepast voor de hele wereld
dan zijn er 9000 yogische vliegers nodig, die dagelijks op één
plaats hun programma doen. Dit wordt het wereldwijd
Maharishi effect genoemd.
Al deze effecten zijn vele malen bewezen door zowel
wetenschappelijk onderzoek als demonstratieprojecten.
Daarom: Wat we nodig hebben is ‘een vredescheppende
groep’!
Vredescheppende groep
Mondelinge traditie en technologie
De vedische pandits in India houden door hun mondelinge
familietraditie de eeuwenoude vedische kennis, de Veda, de
totaliteit van de natuurwet, in stand. Deze kennis heeft zijn
basis in hetzelfde veld van bewustzijn dat mediterenden

ervaren tijdens hun dagelijkse beoefening van Transcendente
Meditatie.
Yoga and Yagya - Maharishi Vedische Pandits
Maharishi heeft de traditie van de vedische pandits laten
heropleven en heeft een plan in werking gebracht om een
groep van 9000 vedische pandits te vestigen in de
Brahmasthan van India, het centrum van India.
De Maharishi vedische pandits zijn getraind in yoga, dat is de
beoefening van TM, het TM-Sidhiprogramma and yogisch
vliegen, en yagya, dat is de toepassing van speciale
voorgeschreven klanken, die zijn geselecteerd uit de veda's,
en die door recitatie op het niveau van het verenigd veld van
bewustzijn een specifiek effect bereiken, zoals wereldvrede.
Vooruitgang van het Maharishi Vedische Pandit Project
Maharishi nationaal yagya programma
Om een groep van 9000 Maharishi vedische pandits te kunnen
realiseren en te onderhouden, is het Maharishi nationale
yagyaprogramma in het leven geroepen. Iedereen in onze
wereldwijde familie van mediterenden, is van harte
uitgenodigd om mee te helpen wereldvrede te creëren. Dit
kan door bij te dragen aan een nationale yagya, op elke
mogelijke manier en door een welk bedrag dan ook dat je op
een comfortabele manier kan missen
Wereldwijd Maandelijkse Donatieprogramma
Om dit mogelijk te maken is het wereldwijde maandelijkse
donatieprogramma opgezet waardoor ieder groot of klein
bedrag, gedoneerd door vele mensen, een stabiele basis
vormt voor de vredescheppende groep.
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Hier zijn de websites voor meer informatie.
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Zet hier je eigen details en geef de donorenkaart van jouw
land mee
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Jai Guru Dev

