
Ons doel is om op lange termijn wereldvrede te creëren door het ondersteunen van een grote 
groep Maharishi Vedische Pandits. Deze pandits zijn experten in de eeuwenoude technolo-
gieën van vrede die volledig en in hun zuivere vorm in ere werden hersteld door Maharishi 
Mahesh Yogi.  

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat, wanneer deze Vedische technologiën – Transcen-
dente Meditatie en TM-Sidhipogramma inclusief Yogisch Vliegen (yoga) – door een grote 
groep worden beoefend, er meer coherentie en harmonie wordt gegenereerd in het collectief 
bewustzijn, en een duidelijke daling van misdaad, geweld, terrorisme en oorlog tot gevolg 
hee� . De recitaties van Vedische teksten en yagya’s zijn een toepassing van de Vedische weten-
schap van klanken. De uitvoeringen van yagya’s door de Maharishi Vedische Pandits bevorde-
ren evenwicht in de natuur, hetgeen resulteert in vredevolle en positieve invloeden doorheen 
de hele samenleving. 

Ons eerste doel is het ondersteunen van een groep van 9000 Maharishi Vedische Pandits, de 
vierkantswortel van 1% van de wereldbevolking. Wetenschappelijk onderzoek hee�  uitgewe-
zen dat dit voldoende is om een krachtig positief e� ect te creëren voor de hele wereld.

    UW CONTACTEN 
www.vedicpandits.org

gerda jongenelen/ ton jansen
g.jongenelen@planet.nl - 030-2514995

Initiatief voor Wereldvrede

ONS DOEL

 WE KUNNEN BLIJVENDE WERELDVREDE CREËREN

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

          
      



OM TE DONEREN:

https://aro.vedicpandits.org/nl/donate

PayPal: bst108@maharishi.net

Vanaf 40 euro per jaar zijn donaties 
� scaal a� rekbaar.

H E T  M A HA R I S H I  NAT I O NA L E 
YAG YA P R O G R A M M A

Door het nationale yagyaprogramma wordt de kracht van de techno-
logie van Maharishi Yagya toegepast op een nationale schaal om pro-
blemen te voorkomen en het welzijn van de hele natie te bevorderen. 
Bij nationale yagya’s wordt gebruik gemaakt van klanken, voorgeschre-
ven door de Veda’s en gereciteerd van op een � jn niveau van bewustzijn. 
Zij worden uitgevoerd over een tijdspanne van een aantal dagen om een 
bepaald e� ect te bekomen zoals bijvoorbeeld het verwijderen van nega-
tiviteit of om coherentie en harmonie in een natie te bevorderen.

HET WERELDWIJDE MAANDELIJKSE DO-
NORPROGRAMMA

Het maandelijkse donorprogramma gee�  iedereen de kans om 
op een comfortabele manier en op regelmatige basis deel te ne-
men. Vele kleine bijdragen bieden een stabiele en betrouwbare 
ondersteuning voor de groep Pandits. Elke donatie is eveneens 
een bijdrage aan de nationale yagya voor uw land.

“Telkens ik doneer heb ik het gevoel iets aan te bieden aan de diepste waarde 
in mezelf. Dit is mijn land, mijn wereld, mijn universum. De pandits onder-
steunen gee�  mij onmiddellijk iets terug op het � jnste niveau van gevoel.”
– Ervaring van een donor

UW STEUN
• Zal voorzien in voldoende fondsen zodat 9000 Vedische Pandits

permanent kunnen verblijven in India voor het behoud van vrede 
en harmonie in de wereld. 

• Zal de rol van de Vedische Pandits als handhavers van vrede voor 
de samenleving in ere herstellen en de orale traditie van het reci-
teren van de Veda’s, erkend door de UNESCO als “uniek cultureel 
erfgoed van grote betekenis” voor de mensheid, behoeden. 

• Zal bijdragen aan nationale yagya’s die uw land in belangrijke 
mate ten goede komen. 

Hoofdcampus in de 
Brahmasthan van 
India waar meer 
dan 2000 Maharishi 
Vedische Pandits sa-
men yagya’s uitvoeren.


