
Vårt langsiktige mål er å skape varig fred i verden ved å etablere og opprettholde 
en stor gruppe med Maharishi Vediske Panditer. Disse Panditene er eksperter i de 
urgamle Vediske teknologiene for fred, gjenopprettet i sin opprinnelige form av Ma-
harishi Mahesh Yogi.

Vitenskapelig forskning har vist at når disse Vediske teknologiene – Transcendental 
Meditasjon og TM Sidhi-programmet, inkludert Yogisk Flygning (Yoga) - blir prakti-
sert av en stor gruppe, genererer det økt harmoni og mer samordning i den kollektive 
bevisstheten. Dette blir ytterligere forsterket ved de Vediske Panditenes resitasjon 
av Vedaene (Yagya). De dokumenterte resultatene er mer positive, fredsfremmende 
tendenser i hele samfunnet, og en markert reduksjon av kriminalitet, vold, terroris-
me og krig.

Vårt første mål er å � nansiere en gruppe med 9000 Maharishi Vediske Panditer – som 
er kvadratroten av 1 % av verdens befolkning. Vitenskapelig forskning har doku-
mentert at dette antallet er tilstrekkelig til å produsere en kra� ig positiv e� ekt i hele 
verden.

FOR MER INFORMASJON OG FOR Å DONERE:
BST Norge: www.vedicpandits.org/nb/ • bst@maharishi.no

Nasjonale ambassadører:
Bjørn O. Granli: 93 08 59 38
Einar Jørgensen: 98 23 38 94

Bjørg Vågen: 45 03 55 20
Kjersti Nilsen: 95 86 11 68

Christine Løland: 95 18 04 12
Ketil Helmersberg: 46 35 21 95

Det Globale Fredsinitiativ

VÅRT MÅL

                 VI KAN SKAPE PERMANENT VERDENSFRED

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



Maharishi sti� elsen / Vedic Pandits - 
konto nr.: 1503.09.32061 
eller https://vedicpandits.org/donate/
Kontakt oss gjerne for hjelp med betaling.
E-post: bst@maharishi.no

Norske ambassadører for Panditgruppen:
Bjørn O. Granli: 93 08 59 38
Einar Jørgensen: 98 23 38 94
Bjørg Vågen: 45 03 55 20
Kjersti Nilsen: 95 86 11 68
Christine Løland: 95 18 04 12
Ketil Helmersberg: 46 35 21 95

MAHARISHI NASJONAL-YAGYA PROGRAM

Maharishi Nasjonal-Yagya er et kra� fullt program for å forebygge 
og eliminere problemer og skape økt velstand. Det er målrettede 
prosedyrer der forskjellige deler av Vedaene resiteres fra det mest 
subtile nivå av bevissthet for å skape spesi� kke virkninger, slik 
som å fremme mer harmoni og mindre kon� ikt i samfunnet.

DET GLOBALE MÅNEDLIGE DONORPRO-
GRAMMET

Det månedlige donorprogrammet gjør at alle kan være med og 
støtte opp om Panditgruppen ved å donere på et hvilket som helst 
nivå de � nner komfortabelt. Mange små bidrag vil til sammen 
skape en stabil og pålitelig � nansiering av gruppen, samtidig som 
hver donasjon vil bidra til Nasjonal-Yagyaer for ditt land.

”Hver gang jeg donerer, har jeg følelsen av å gi noe til det dypeste
nivået av meg selv. Dette er mitt land, min verden, mitt univers. Jeg
får umiddelbart tilbake for det jeg gir på det � neste nivå av følelse-
ne.“ – Erfaring fra en donor

DINE DONASJONER
• vil være et bidrag til permanent opphold for 9000 Vediske 

Panditer i det sentrale India for opprettholdelse av fred og 
harmoni i verden

• vil gjenopprette den urgamle tradisjonelle rollen til Vedis-
ke Panditer som fredsskapere for samfunnet, og samtidig 
bevare den muntlige tradisjonen med resitasjon av Vedae-
ne, som av UNESCO er anerkjent som et ”unikt kulturmin-
ne av stor betydning for menneskeheten”

• vil bidra til Nasjonal-Yagyaer som gir store fordeler til ditt 
land

Hovedcampusen i
Brahmasthan, India,
der mer enn 2000
Maharishi Vediske
Panditer utfører
Yagyaer.

DONER VIA:


