
Speciale Yagya’s zijn in de eerste plaats bedoeld om vrede en voorspoed te cre-
eren voor de hele wereld. Daarnaast wordt tijdens de yagya eveneens aandacht 
gegeven aan de bestemmeling van de yagya en aan de  donateur.

Elk van deze belangrijke yagya-uitvoeringen beroert het leven diepgaand vanaf 
het fundamentele niveau van zuiver, onbegrensd bewustzijn.

Speciale Yagya’s worden uitgevoerd door Maharishi Vedische Pandits die een 
uitgebreide opleiding ontvingen – ontwikkeld onder leiding van Maharishi - in 
zowel Yoga als Yagya. Opdracht geven voor het uitvoeren van Speciale Yagya’s 
steunt de Maharishi Vedische Pandits in India.

Deze yagya’s zijn beschikbaar vanaf $1.000.

Speciale Yagya’s kunnen aangevraagd worden voor uzelf, uw familie of uw vrien-
den.

Voor meer informatie en om te doneren
www.VedicPandits.org   •  SpecialYagyas@VedicPandits.org

Speciale Maharishi Yagya’s

Breng de zegeningen van de natuur naar elk individu en naar 

voor VERJAARDAGEN, WELZIJN, HUWELIJKEN, 
HUWELIJKSVERJAARDAGEN, GEBOORTES

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



Voor meer informatie en om te doneren
www.VedicPandits.org  •  SpecialYagyas@VedicPandits.org

Of contacteer uw nationale ambassadeurs:  
initiatief-voor-wereldvrede@vedicpandits.be

Enkele ervaringen van donateurs voor Speciale Yagya:

Welzijnsyagya: “De hele dag verliep mooi en vredig met een 
heerlijk, rustig gevoel om me heen. Er was een zeer diepe, zach-
te kwaliteit van welwillendheid die de atmosfeer doordrong.” 
AW  

Verjaardagsyagya: “Op mijn verjaardag was ik meer opti-
mistisch en zelfbewuster, en ik ervaarde een grotere creati-
viteit bij het schrijven. Mijn helderheid van geest was ver-
frissend en verheffend. Ik voelde mij verbonden met alles 
rondom mij.” HP 

Verjaardagsyagya: “Mijn ervaring van de yagya voor mijn 
verjaardag was  verbazingwekkend en uniek. Zoals een viool-
spel, dat vredig en onafgebroken geluk brengt.” OM 

Huwelijksverjaardagyagya: “Vanaf het moment dat ik betaal-
de voor de yagya voor onze huwelijksverjaardag  gebeurde er 
iets heel bijzonder in onze relatie. Een verheldering die ons hu-
welijk dieper, intenser en hechter maakte dan ooit tevoren.” GJ 

Huwelijksyagya: “Onze huwelijksyagya was een schitterende 
ervaring. Tijdens de ceremonie was er een zachtheid en een bij-
zondere stilte. Ik voelde een buitengewone openheid van mijn 
hart dat trilde van vreugde, liefde en mildheid. Deze positieve 
effecten gingen zelfs door na de huwelijksdag.” D.L.P. 


