
הפאנדיטים הוודיים של מהרישי

המטרה שלנו
מטרתינו לטווח הארוך היא ליצור שלום עולמי יציב וקבוע על ידי יצירת קבוצה גדולה 
וקבועה של פאנדיטים ודיים של מהרישי, והבטחת תמיכה קבועה ומתמשכת בהם. 
פאנדיטים אלה הם מומחים בטכנולוגיה הוודית העתיקה ליצירת שלום. טכנולוגיה 

זאת שוקמה ושוחזרה בצורתה המלאה והטהורה על ידי מהרישי מהש יוגי.

מדיטציה   – האלה  הוודיות  הטכנולוגיות  שכאשר  מראים  מדעיים  מחקרים 
התעופה  כולל  הטרנסנדנטלית,  המדיטציה  של  הסידהים  ותוכנית  טרנסנדנטלית 
והקוהרנטיות  ההרמוניה  גדלים  גדולה,   קבוצה  ידי  על  מתורגלות    – )יוגה(  היוגית 
היאגיות  ביצוע  ידי  על  יותר  עוד  מתחזקת  הזו  ההשפעה  הקולקטיבית.  בתודעה 
הוודיים. התוצאה היא מגמה רבת עוצמה של  ידי הפאנדיטים  על  הוודות  ודקלום 

שלום וחיוביות בחברה, וירידה משמעותית בפשיעה, באלימות, בטרור ובמלחמות.

מטרתנו הראשונית היא תמיכה בקבוצה בת 9,000 פאנדיטים וודיים של מהרישי - 
השורש הריבועי של  1%  מאוכלוסיית העולם. במחקרים מדעיים נמצא שדי בכך כדי 

ליצור השפעה חיובית רבת עוצמה עבור העולם כולו.

לפרטים נוספים:
www.vedicpandits.org

אנשי הקשר שלך:
danielglu@gmail.com ,052-3385234 ,ד"ר דניאל גליקר

doritgi1008@gmail.com   ,04-6781575 ,דורית גולדשמידט

יוזמה לשלום עולמי
נוכל ליצור שלום קבע בעולם



תוכנית היאגיות הלאומיות של מהרישי
תכנית היאגיות הלאומיות היא יישום רב עוצמה של טכנולוגיית 
היאגיות של מהרישי, ברמה הלאומית, למניעת בעיות ולהבטחת 
של  מרשם  הן  לאומיות  יאגיות  כולה.  לאומה  יותר  טוב  עתיד 
התודעה.  של  המעודנת  מהרמה  המבוטאים  מהוודות,  צלילים 
ספציפית,  השפעה  להשיג  כדי  ימים  מספר  לאורך  מבוצעות  הן 
לדוגמא, כדי למנוע שליליות, או כדי לקדם קוהרנטיות והרמוניה 

באומה.

התוכנית הגלובלית לתרומות חודשיות
להשתתף  אדם  לכל  מאפשרת  החודשיות  התרומות  תוכנית 
ולתרום על בסיס קבוע בסכום התרומה הנוח לו. תרומות קטנות 
כל  הפאנדיטים.  לקבוצת  ואמינה  יציבה  תמיכה  יוצרות  רבות 
תרומה שלנו בישראל מיועדת לביצוע יאגיות ליצירת הגנה, חוסן, 
לאור  חשיבות  משנה  מקבל  הנושא  למדינתנו.  ושגשוג  שלום 

המצב הביטחוני והפוליטי הרגיש במזה"ת. 

אנו מזמינים גם אותך לקחת את האחריות ולהצטרף למשפחת 
התורמים הקבועה שלנו.

"בכל פעם שאני תורם, אני מעניק לעצמי מתנה ברמה העמוקה 
ביותר. למען מדינתי, העולם שלי, היקום שלי. התמיכה בכל אלה 
ואף  הרגש  של  ביותר  העדינה  ברמה  מיידי  באופן  אליי  חוזרת 

מעבר לכך." – מדיווחו של תורם.

התמיכה שלך
ואת •  הלאומיות  היאגיות  עוצמת  את  להגדיל  תאפשר 

השפעתן החיונית על מדינת ישראל.
פאנדיטים •   9,000 של  להחזקתם  המימון  את  תבטיח 

הודו,  של  במרכזה  לקבוצה  קבע  מגורי  ובניית  וודיים, 
כדי לבסס שלום יציב והרמוניה בעולם.

כיוצרי •  הוודיים  הפאנדיטים  של  ייעודם  את  תשקם 
של  הווקאלית  המסורת  את  ותשמר  בעולם,  שלום 
"כמורשת  אונסקו  ע"י  המוכרת  הוודות,  זימרת 
תרבותית ייחודית בעלת חשיבות רבה" עבור האנושות.

בבראהמהסטן  הראשי  הקמפוס 
של הודו שבו נמצאים מעל  2,500  
מהרישי  של  וודיים  פאנדיטים 

המבצעים יאגיות ביחד.

לתרומות:
https://aro.vedicpandits.org/

donate
אם אין באפשרותך לבצע העברת 

תרומה דרך האינטרנט נשמח 
לסייע לך להעביר את תרומתך 

בדרך אחרת.
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