הפאנדיטים הוודיים של מהרישי

היאגיות המיוחדות של מהרישי
לימי הולדת ,לרווחה כללית ,לימי נישואין ,לח ־
תונות ,להולדת תינוק
הביאו את ברכותיו של הטבע לפרט ולעולם
היאגיות המיוחדות הן בראש וראשונה אמצעי ליצירת שלום ושפע למשפחתנו
העולמית .נוסף על כך הן מברכות את בעלי השמחה של היאגיה ואת התורמים להן.
כל אחת מהיאגיות החשובות הללו ,מעוררת את החיים באופן עמוק מהרמה
הבסיסית של התודעה הטהורה והבלתי מוגבלת.
היאגיות המיוחדות מבוצעות על ידי הפנדיטים הוודיים של מהרישי .מומחים אלה
מקבלים הכשרה מקיפה הן ביוגה והן ביאגיה ,הכשרה שתוכננה על כל פרטיה על
ידי מהרישי .תמיכה בביצוע היאגיות המיוחדות מביאה תמיכה קריטית לפנדיטים
הוודיים של מהרישי בהודו.
היאגיות הללו מוצעות בשתי רמות החל ב1000$-
ניתן לתמוך ביאגיות מיוחדות עבור עצמכם ,עבור בני משפחה ,או עבור ידידים.
למידע נוסף ולהזמנת יאגיה מיוחדת עבור עצמכם ,משפחתכם או עבור חבר:
www.vedicPandits.org specialYagyas@vedic pandits.org
ניתן גם להתקשר או לשלוח אימייל:
דניאל גליקר ,טל' danielglu@gmail.com ,052-3385234
דורית גולדשמידט ,טל' doritgi1008@gmail.com ,04-6781575

התנסויות של חלק ממקבלי היאגיות המיוחדות:
יאגיה לרווחה כללית :היום כולו היה מאד יפה ושלו ,עם הרגשה מתוקה וזורמת
(או ושופעת רוגע) סביבי .הייתה איכות מאד עמוקה ועדינה של נדיבות וטוב
לב ,ספוגה ורוטטת באווירה סביבי ".א.ו
יאגית יום הולדת :עם יאגית יום ההולדת הרגשתי יותר ערני וחיובי ,וכתיבתי
הייתה יותר יצירתית .צלילות מחשבתי הייתה מרעננת ומרוממת .חשתי קשור
לכל דברHP .
יאגית יום הולדת :התנסותי ביאגית יום ההולדת הייתה יוצאת דופן באופן
מדהים .כמו נגינת כינור ,היא יצרה שלווה ואושר מתמשכיםOM .
יאגיה ליום החתונה" :מייד אחרי ששילמתי עבור היאגיה ליום החתונה ,קרה
משהו מאד מיוחד ביחסים ביננו .הטיהור הזה הפך את נישואינו לעמוקים יותר,
ויצר קירבה גדולה בהרבה מאשר אי פעם בעבר".
יאגיה לחתונה" :היאגיה לחתונתנו הייתה התנסות נפלאה .בזמן הטקס
הייתה תחושה של רכות ושל שקט מיוחד .חשתי שליבי נפתח באופן
יוצא דופן ועולה על גדותיו בשפע של שמחה ,אהבה ונדיבות .ההשפעות
החיוביות המשיכו אפילו אחרי יום החתונהDLP ".
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