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

Maharishi Speciale Yagya’s
voor VERJAARDAG, ALGEMEEN WELZIJN,
HUWELIJK, TROUWDAG, GEBOORTE VAN EEN KIND .
Gun jezelf en iedereen in de wereld de zegeningen van de Natuur.
Speciale Yagya’s zijn allereerst bedoeld om vrede en welvaart te creëren voor
onze hele wereldfamilie. Bovendien gedenken ze de persoon wiens naam in de
Yagya genoemd wordt. Ook degene die de Yagya heeft aangevraagd vindt het
een prettige ervaring.
Elk van deze Yagya’s raakt het leven vanaf het fundamentele niveau van zuiver,
onbegrensd bewustzijn. De effecten zijn daarom heel diepgaand en blijvend.
De Speciale Yagya’s worden uitgevoerd door Maharishi Vedische Pandits die,
onder de persoonlijke leiding van Maharishi, een uitgebreide training hebben
gekregen in zowel Yoga (TM en TM Sidhi’s) als Yagya. Met het aanvragen van
een Speciale Yagya geef je een onmisbare steun aan de Maharishi Vedische
Pandits in India die de basis leggen voor een permanente wereldvrede.
Er zijn twee niveaus voor deze Yagya’s, vanaf $ 1,000,-.
Speciale Yagya’s kunnen worden aangevraagd voor jezelf, voor je familieleden of
voor je vrienden.

Voor meer informatie en voor het aanvragen van een Speciale Yagya:
VedicPandits.org • SpecialYagyas@VedicPandits.org

Enkele ervaringen van mensen die een Speciale Yagya
hebben laten doen:
Welzijns-Yagya: “De hele dag was heel mooi en vredig, met een
heerlijk, zacht gevoel om me heen. Er was een heel diepzachte
weldadige kwaliteit die de hele atmosfeer doordrong.” AW
Verjaardags-Yagya: “Door mijn Verjaardags-Yagya was ik
vrolijker en optimistischer. Ik kreeg meer creatieve ideeën bij
het schrijven. Ik ervoer een heel verfrissende en verheffende
helderheid van geest. Ik voelde me verbonden met alles om me
heen.” HP
Verjaardags-Yagya: “De ervaring met mijn Verjaardags-Yagya
was heel bijzonder, heel uniek. Het was als vioolspel, het gaf
vrede en een voortdurend geluk.” OM
Trouwdag-Yagya: “Vanaf het moment dat ik de Yagya voor
onze trouwdag had betaald, gebeurde er iets heel bijzonders
in onze relatie; een verheldering die ons huwelijk dieper en
hechter maakte dan ooit tevoren. Ook nu, een jaar later, is het
effect nog steeds merkbaar.” GJ
Huwelijks-Yagya: “De Yagya voor ons huwelijk was een
prachtige ervaring. Tijdens de huwelijksplechtigheid was er
een zachtheid en een bijzondere stilte. Ik voelde een buitengewone openheid van mijn hart dat overstroomde van vreugde,
liefde en edelmoedigheid. De positieve effecten bleven zelfs na
de trouwdag aanhouden.” DLP

Voor meer informatie en voor het aanvragen van een Speciale Yagya:
VedicPandits.org • SpecialYagyas@VedicPandits.org

Of neem contact op met de Nationale Ambassadeur:
Gerda Jongenelen: g.jongenelen@planet.nl • 030-2514 995

