
Ο µακροπρόθεσµος στόχος µας είναι να δηµιουργήσουµε µόνιµη παγκόσµια ειρήνη 
µέσω της δηµιουργίας και διαρκούς υποστήριξης µιας µεγάλης οµάδας Maharishi Vedic 
Pandits. Αυτοί οι Pandits είναι ειδικοί στις αρχαίες Βεδικές τεχνολογίες της ειρήνης, που 
έχουν αναβιωθεί στην πληρότητα και αγνότητά τους από τον Μαχαρίσι Μαχές Γιόγκι.
Επιστηµονικές     µελέτες     έχουν   δείξει     ότι     όταν   αυτές   οι   βεδικές   τεχνολογίες – ο Υπερβατικός   διαλο-
γισµός και το πρόγραµµα Υ.Δ. – Σίντι,  συµπεριλαµβανοµένου  του  Γιογκικού  Πετάγματος  (Γιόγκα)
– ασκούνται από µία µεγάλη οµάδα, δηµιουργείται µεγάλη αρµονία και συ-
νοχή στη συλλογική συνειδητότητα. Αυτό το φαινόµενο ενισχύεται από την 
απαγγελία των Βεδών από τους Vedic Pandits (Yagya), έχοντας ως αποτέλεσµα τη 
δηµιουργία πιο ειρηνικών και θετικών τάσεων σε όλη την κοινωνία καθώς και σηµα-
ντική µείωση της εγκληµατικότητας,, της βίας, της τρομοκρατίας   και του πολέµου.
Ο αρχικός µας στόχος είναι να υποστηρίξουµε µία οµάδα από 9.000 Maharishi Vedic Pandits, 
που αποτελούν την τετραγωνική ρίζα του 1% του πληθυσµού της Γης. Οι επιστηµονικές
µελέτες έχουν δείξει ότι αυτό είναι αρκετό για να δηµιουργηθεί αυτή η πολύ ισχυρή θετική 
επίδραση σε όλο τον κόσµο.

Για περισσότερες πληροφορίες και για δωρεές: 
Επισκεφθείτε το: www.vedicpandits.org 

Ή επικοινωνήστε µε την
Μαρία Γλύκα, πρέσβειρα για την Ελλάδα, τηλ. 210 6621165, 

κιν: 6934355444
e-mail: glykama@yahoo.com

Πρόγραµµα Δηµουργίας 
Παγκόσµιας Ειρήνης

Ο στόχος µας

Μπορούμε να δημιουργήσουμε μόνιμη παγκόσμια ειρήνη

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



https://aro.vedicpandits.org/
donate
Εάν δεν έχετε τη δυνατότητα συ-
ναλλαγών µέσω διαδικτύου, θα είναι 
χαρά µας να σας βοηθήσουµε µε τη 
δωρεά σας.
Μαρία Γλύκα, πρέσβειρα του προ-
γράµµατος δηµιουργίας παγκόσµιας 
ειρήνης για την Ελλάδα.
Τηλ: 210 6621165, κιν: 6934355444
e-mail: glykama@yahoo.com 

Το πρόγραµµα εθνικών Yagya του Μαχαρίσι
Το πρόγραµµα εθνικών Yagya είναι µία πολύ ισχυρή εφαρµογή 
της τεχνολογίας της Maharishi Yagya σε εθνικό επίπεδο για την 
πρόληψη προβληµάτων και τη βελτίωση της τύχης ενός ολόκλη-
ρου έθνους. Οι εθνικές Yagyas χρησιµοποιούν συγκεκριµένους 
ήχους από τις Βέδες, που απαγγέλλονται από ένα πολύ λεπτό 
επίπεδο επίγνωσης. Ασκούνται για µία σειρά ηµερών για να πε-
τύχουν ένα συγκεκριµένο αποτέλεσµα, για παράδειγµα την εξά-
λειψη της αρνητικότητας ή την προώθηση συνοχής και αρµονίας 
σε ένα έθνος.

Το παγκόσµιο πρόγραµµα µηνιαίων δωρητών
Το πρόγραµµα µηνιαίων δωρητών επιτρέπει σε οποιονδήποτε να 
συµµετάσχει σε τακτική βάση µε οποιοδήποτε ποσό µπορεί να 
δωρίσει άνετα.  Πολλές µικρές δωρεές θα δηµιουργήσουν
σταθερή και αξιόπιστη υποστήριξη για την οµάδα των Pandits. 
Κάθε δωρεά αποτελεί επίσης συνεισφορά προς µία εθνική Yagya 
για το έθνος σας.

“Κάθε φορά που κάνω µια δωρεά, αισθάνοµαι ότι προσφέρω κάτι 
στο βαθύτερο επίπεδο του εαυτού µου.. Αυτή είναι η χώρα µου, ο 
κόσµοc µου, το σύµπαν µου. Όταν υποστηρίζω τη χώρα µου και 
τον κόσµο µου, η υποστήριξη που παρέχω επιστρέφει σε εµένα, 
στο βαθύτατο επίπεδο των συναισθηµάτων, καθώc και σε όλα τα 
επίπεδα.” – Εµπειρία ενός δωρητή.

Η υποστήριξή σας
• Θα χρηµατοδοτήσει την παραγωγή ειρήνης και αρµονίας από 9,000 

Vedic Pandits που θα διαµένουν µόνιµα στην κεντρική Ινδία.

• Θα αναβιώσει τον ρόλο των Vedic Pandits ως ειρηνοποιών της κοι-

νωνίας και θα διατηρήσει την προφορική παράδοση της απαγγελί-

ας των Βεδών, που αναγνωρίζεται από την UNESCO ως “unique 

cultural heritage with great signi� cance” (σπουδαία πολιτισµική 

κληρονοµιά µεγάλης σηµασίας) για την ανθρωπότητα.

• Θα υποστηρίξει µία Εθνική Yagya, η οποία θα προσφέρει σπουδαία 

οφέλη στην χώρα σας.

Οι βασικές εγκατα- 
στάσεις  στο Μπράχ-
µασταν της Ινδίας, 
όπου πάνω από 2000 
Maharishi Vedic Pandits 
ασκούν Yagyas οµαδικά.

Για δωρεές:


